GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

LACOMET FL aluminium bladloodvervanger.

Toepassingsgebied

3. Daken.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Materiaal

Gelamineerd aluminium.

Samenstelling

Twee lagen op kleur gelakt, corrosiebestendig, ongelegeerd aluminium met een
inlage van vezel versterkt composiet.

Eigenschappen algemeen

HIER KLIKKEN VOOR:
1. een afbeelding van het product, waaruit blijkt
uit welke onderdelen het product bestaat.
2. Optioneel: een afbeelding van het product in
zijn toepassingsgebied (niet verplicht)
3. Graag los aanleveren, als JPEG, EPS of Tiff
bestand op ware grootte, min. 300 dpi. Logo’s
graag als eps bestanden en in full color
aanleveren.

LACOMET FL is niet giftig en ca. 17 keer lichter dan conventioneel bladlood code 18.
Het product is maar 0,6 mm dik en bestaat dus uit relatief geringe hoeveelheden materiaal. Het kunststof is inert en het aluminium is
band gelakt, niet gelegeerd, dus zuiver aluminium.
LACOMET FL is herbruikbaar en recyclebaar.

Eigenschappen bij verwerking

LACOMET FL wordt toegepast voor welhaast elke denkbare vorm van waterkerende bekleding in de nieuwbouw, renovatie projecten en
vervanging van conventioneel bladlood. Het product is niet giftig, is corrosiebestendig en er is geen risico op uitloging.

Productspecificaties

Rollengtes van 10 meter.
Breedtes: 100,150, 250, 330, 400, 500, 600 en 1000 mm.

Certificaat/label
Productieproces

Verpakkingsmateriaal
Effect op GPR score

Productieproces maakt gedeeltelijk gebruik van duurzame energie.
Het lamineren van de LACOMET FL grondstoffen geschiedt vol automatisch waarbij de kwaliteit van het eindproduct gewaarborgd is en
afval/uitval van grondstoffen minimaal is.

Rol verpakt in dunne recyclebare krimpfolie. Op verzoek ook zonder krimpfolie leverbaar.
2.1 Milieuprestatie.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energielabel

Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden
en/of onjuistheden in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet
uitgesloten. Met suggesties voor verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk binnen Saint-Gobain
Distribution the Netherlands B.V. en haar dochterbedrijven.
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