GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Novipro Stucloper.

Toepassingsgebied

19. Hulpmateriaal.

Geschikt voor

Materiaal
Samenstelling

Eigenschappen algemeen

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Het materiaal is opgebouwd uit duplex karton en LDPE t.b.v. de waterdichtheid.

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.

De totale dikte van het afdekmateriaal is gemiddeld 270 gram per vierkante meter.
De verhouding is 250 gram karton en 20 gram LDPE.
Het karton bestaat uit 75% gerecycled materiaal en 25% prime.
De LDPE is 100% prime.
Dit product is vrij van schadelijke stoffen en is qua recycling tweeledig (up- en downcycling).
Tevens heeft dit afdekmateriaal zeer sterke fysieke eigenschappen en is 100% waterdicht wat cruciaal is voor de gebruikte toepassing.
De Novipro stucloper is binnen het bouwconcept op bijna alle werklocaties toepasbaar.
Dit afdekmateriaal is uitermate goed geschikt voor hergebruik en is 100% recyclebaar.
Tijdens de klus is de stucloper onderhoudsvrij.

Eigenschappen bij verwerking

Novipro stucloper is makkelijk, snel en langdurig inzetbaar en te gebruiken (ook in vochtige ruimtes) zowel binnen als buiten.
De sterke fysieke eigenschappen van dit product geeft tevens voordelen bij het gebruik van steigers, trappen of ander zwaar materieel.

Productspecificaties

Rolbreedte 130 cm, 50 m² per rol (dubbelzijdig LDPE gecoat).
Rolbreedte 65 cm, 35 m² per rol (dubbelzijdig LDPE gecoat).

Certificaat/label

PEFC.

Productieproces

Het ongecoate duplex karton wordt via het z.g. extrusiecoatings proces voorzien van de LDPE cacheerlaag.
Daarna worden de rollen op maatwerk gesneden naar de gewenste specificatie.

Verpakkingsmateriaal
Effect op GPR score

Europallets en stretchfolie.
N.v.t.

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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