GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Elephant FSC en PEFC WRC boeidelen.

Toepassingsgebied

7. Hout.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Materiaal

Western Red Cedar.

Samenstelling

Gevingerlaste, gelamineerde, riftgezaagde (loodrecht op de jaarringen) WRC
boeidelen. Afgewerkt met een watergedragen, gewalst, UV-licht uitgehard
80mu 3 laags grondverfsysteem.

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.

Het product is onderhoudsarm, heeft een zeer lange levensduur en is zeer duurzaam.
Hoeft slechts 1 maal nabehandeld te worden na aanbrengen.
Door de gevingerlaste samenstelling zullen deze boeidelen gedurende de hele levensduur van een gebouw goed blijven zitten en een
strak aanzicht geven.
Houtrot is uitgesloten bij een goede verwerking (ventilatie).
Het hout komt uit FSC beheerde bossen en het productieproces zorgt voor een hoge kwaliteit.

Eigenschappen bij verwerking

Eenvoudige verwerking en bewerking, stabiel, nauwelijks werkend, onderhoudsarm, mits ventilerend aangebracht.
Afval dat vrijkomt tijdens het zagen, verwerken of aanbrengen is niet giftig of milieubelastend.

Productspecificaties

Boeideel, 18 of 28 mm dik; 185, 235 en 285 mm breed; lang 590 cm.
3 laags grondverfsysteem, RAL 7035 zijdeglans midcoat toplaag, universeel overschilderbaar.

Certificaat/label

FSC of PEFC.

Productieproces

Verpakkingsmateriaal
Effect op GPR score

Foutvrije riftgezaagde delen worden gevingerlast en vervolgens verlijmd tot de gewenste breedte en rondom glad geschaafd.
Daarna wordt een watergedragen 3 laags verfsysteem aangebracht.
De 1e sealer of primerlaag wordt gewalst en met UV-licht uitgehard.
Het productieproces leidt tot een uitermate stabiel product dat niet meer 'werkt'.
Bovendien is door de toepassing van kleine afmetingen een optimaal gebruik van het duurzame basismateriaal gegarandeerd.
Geen verpakkingsmateriaal.
2.1 Milieuprestatie; 2.2.2 Hout uit duurzaam beheerde bossen; 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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