GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Bouwvilt 75.

Toepassingsgebied

19. Hulpmateriaal.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Materiaal

Vilt.

Samenstelling

100% hergebruikte polyestervezels.

Eigenschappen algemeen

Eigenschappen bij verwerking

Productspecificaties

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.

Vilt is een onvermoeibaar, duurzaam en drukverdelend oplegmateriaal. Het is van een relatief dikke hergebruikte polyestervezel gemaakt
en krijgt zijn onderling hechting en dichtheid door een sterke vernadeling. Er worden geen andere stoffen toegevoegd. Het materiaal
gaat een gebouw leven lang mee. Na gebruik kan het in de functie of als grondstof voor nieuw materiaal gebruikt worden.

Bij de productie, verwerking en tijdens het gebruik komen er geen schadelijke stoffen vrij.
Bouwvilt 75 zorgt voor drukverdeling (vloerelementen, balken en dakelementen), trillingdemping bij lichtere opleggingen (lichte wanden,
vloeren en bouwonderdelen) en kierdichting bij scheidingswanden en houtskeletbouw.
Vilt wordt verwerkt met een mes of een schaar en vraagt geen onderhoud.
20 rollen van 5 x 80 x 7.500 mm verpakt in een zak.
Gewicht 1000 gr/m2.
Optimale statische belasting tot 2 N/mm2, maximale belasting 4 N/mm2.
Warmtegeleidingscoëfficiënt onbelast: Ʉ = 0,040 W/(m.K), belast 1 N/mm2: Ʉ = 0,050 W/(m.K).

Certificaat/label
Productieproces

Verpakkingsmateriaal
Effect op GPR score

Hergebruikte vezels worden gekamd en om en om haaks georiënteerd tot deken verwerkt. Deze deken wordt door naalden met kleine
haakjes willekeurig ‘geweven’ tot een dicht veerkrachtig vilt van 5 mm dik.

LDPE zak van 0,1 mm dik, recyclebaar en herbruikbaar.
2.1 Milieuprestatie; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen.

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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