GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Daas Baksteen DuecoBrick.

Toepassingsgebied

1. Buitengevel.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Materiaal

Baksteen.

Samenstelling

90% klei en 10% zand.

Eigenschappen algemeen

Eigenschappen bij verwerking

Productspecificaties

Certificaat/label
Productieproces

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.

Vrij van schadelijke stoffen, biologisch afbreekbaar en heeft een laag mortelaandeel.
Verder is de DuecoBrick recyclebaar, licht in gewicht (- 50% t.o.v. een traditionele baksteen) doordat het 57% minder grondstoffen
verbruikt waardoor er een besparing ontstaat in de energie en transportbelasting t.o.v. traditionele baksteengevel.
Door het veel lagere gewicht per m2 gevel oppervlak gaan er meer dat twee keer zoveel m2 op een vrachtwagen.

Sterk ventilerende gevel door open stootvoegen.
Snelle verwerking door grote stenen van 12 tot 24 stuks per m2.
Weining afval, laag eigen gewicht (slechts 90 kg per m2) waardoor vrachtwagens vol zijn door volume en hierdoor meer dan twee maal
meer m2 laden.
DuecoRock is een gekliefd blok van 30, 40 en 50 cm lang 10 cm hoog en slechts 7 cm breed.
DuecoPanel is een keramisch paneel van 30, 40 en 50 cm lang, 20 cm hoog en slechts 7 cm breed.
Door de geringe breedte ook uitermate geschikt voor renovatie en na-isoleren.
KOMO productcertificaat, Cradle to Cradle gecertificeerd, Material Health Silver.
Geproduceerd uit lokale klei, veel volume mogelijk door laag gewicht in transportsystemen. 100% Hergebruik productieafval. Besparing
grondstoffen en energie door lage massa (57%).
Eigen 8 ha. solarpar achter de fabriek voor opwekking van groene stroom.

Verpakkingsmateriaal

Houten pallet met recht van retour en afbreekbare folie. Random gestapelde stenen in diverse lengtes van 30, 40, 50 cm.
Laag gewicht, ca 500 kg, per pallet.

Effect op GPR score

1.1 Energieprestatie; 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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