GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

FAKRO FTT U6 tuimeldakraam voor passiefhuis.

Toepassingsgebied

3. Daken.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Materiaal

Grenenhouten tuimeldakraam.

Samenstelling

Grenenhout 35% / glas 50% / aluminium 11% / overig (polyamide, EPDM, butyl,
staal) 4%. Glas, aluminium en staal zijn deels hergebruikte grondstoffen.
(percentages en herkomst onbekend).

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.

Toepassingsbereik: in alle soorten hellende daken. Vrij van schadelijke stoffen. NA demontage van het product zijn de losse onderdelen
allen recyclebaar. Ongewijzigd eindproduct kan volledig worden hergebruikt. Empirische levensduur: minimaal 20 jaar.
Hout gewonnen uit verantwoord bosbeheer (FSC). Product is demontabel. De losse onderdelen zijn allen gemaakt van grondstoffen die
herbruikbaar zijn. Geschikt voor toepassing in passief bouwen.

Eenvoudige verwerking. Verwerking niet belastend voor mens en milieu. Onderhoud: schilderbeurt binnenzijde (ecologisch verantwoorde
acryllak) om de 3-5 jaar, afhankelijk van gebruik. Periodieke controle van scharnieren: indien nodig smeren. Indien nodig schoonmaken
van de goten.

55x98/66x98/66x118/78x98/78x118/78x140/94x118/94x140/114x118/114x140/134x98/134x118/134x140;
Drievouodige beglazing: Uglas = 0,5W/m2K; Udakraam = 0,8 W/m2K; Rw = 38dB. Samenstelling glaspakket: 6-18-4-18-33.2.
Dakraam is voorzien van 4 kierafdichtingen en 2-puntssluiting. Luchtdichtheidsklasse 4. A+ klasse VOC volgens NF EN ISO 16000.
FSC-keurmerk, KOMO-attest nr. 20731, TÜV SÜD (no. B 090968802003).
10 tot 15% van de energie die tijdens het productieproces wordt verbruikt is duurzame energie. (zonne-energie, biomassa)
Winning hout is deels lokaal.
Afvalproductie wordt geminimaliseerd. Afval wordt hergebruikt. Afvalhout wordt gebruikt voor verwerking in andere producten, zoals luik
FAKRO zoldertrappen. Overige productie afval komt door samenwerking met partners weer in productieproces terecht.

Verpakkingsmateriaal

Golfkarton. Verpakking voorzien van Mobius Loop. Dit symbool betekent dat het verpakkingsmateriaal gerecycled kan worden.

Effect op GPR score

1.1 Energieprestatie; 3.4.2. Daglichttoetreding.

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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