GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Renovatiekoker.

Toepassingsgebied

1. Buitengevel.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Materiaal

Polyproplyleen (kunststof).

Samenstelling

De vloerventilatie renovatiekoker bestaat uit een polyproplyleen rooster en een
polyetheen buis.

Eigenschappen algemeen

Eigenschappen bij verwerking

Productspecificaties

Certificaat/label
Productieproces

Verpakkingsmateriaal
Effect op GPR score

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 vernieuwde Ubbink kunststof renovatiekoker is eenvoudig aan te brengen in bestaande muren om de ventilatie in kruipruimten en
kelders van gebouwen en woningen te verbeteren. Het vernieuwde ontwerp biedt meer bevestigingsflexibilieit.
Materiaal kan volledig gerecycled worden. Er is geen vaste verbinding tussen pijp en rooster.

Product zorgt voor een vochtvrije kruipruimte waardoor enerzijds het binnenmilieu beter wordt, anderzijds de constructie minder
intensief door vocht wordt aangetast. Omdat er geen vaste koppeling meer is met de koker die door de muur gaat, is het muurrooster
flexibel te plaatsen. De koker is voorzien van een klemfunctie zodat hij niet te ver in het geboorde gat kan zakken. Door het demontage
oog is de buis eenvoudig en snel terug het gat te halen. Doordat er 6 gaten zijn om 2 bevestginsschroeven in te draaien, kunnen de
pluggen optimaal worden gepositioneerd in de muur. Door het gebruik van 'louvres' is het rooster waterwerend.
Product kan in een renovatie situatie toegepast worden op het moment dat kruipruimteventilatie vereist is, door middel van het schuin
boren van een gat naar de kruipruimte, waarin het product toegepast kan worden. Door de grotere netto doorlaat is de
ventilatiecapaciteit toegenomen zonder dat de buisdiameter (50 mm) is toegenomen. De ventilatieoppervlakte van de renovatiekoker is
16,9 cm².
ISO 9001 en MVO niveau 4.
Productielocatie maakt gebruik van groene stroom.
Productielocatie beschikt over 400 pv panelen op het dak tbv eigen stroomopwekking.
Productielocatie maakt gebruik van modern spuitgietmachinepark met hoogste energielabel.
Pre-production waste wordt 100% gerecycled.
Krimpfolie.
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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