GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Metsä Wood vuren constructietriplex.

Toepassingsgebied

8. Plaatmateriaal.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Materiaal

Fins vuren constructiemultiplex.

Samenstelling

Fins vuren houten fineren en Phenol-Formaldehyde binding.

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.

Metsä Wood constructietriplex heeft een fijne vuren fineerstructuur en hoge sterkte- en stijfheidseigenschappen.
Metsä Wood constructietriplex te gebruiken in milieuklasse 1 of 2.
Toe te passen als vloer- en dakbeschot of wandplaat. Door toepassing van grondstoffen uit duurzame bossen en afbreekbare lijm
uitermate geschikte voor circulaire en biobased projecten.
Door de rustige structuur en brandvertragende eigenschappen ook zichtbaar toe te passen als industriële afwerking.
Recyclebaar in zowel downcycling als upcycling van het product in nieuwe toepassingen.

Eigenschappen bij verwerking

Productspecificaties

Certificaat/label
Productieproces

Metsä Woord vuren constructietriplex is een gezond product bij verwerking.
Het is met standaard houtbewerkingsgereedschap te bewerken.
Verder is bij normaal constructief gebruik onderhoud gedurende de levensduur niet nodig.
De plaat is zeer vlak door rustige Noordse fineren, het is watervast verlijmd en sterk en stijf na verwerking.
De plaat is verkrijgbaar in de dikte van 18 mm met een basis afmeting van 2440 x 122 mm en 2440 x 610 mm.
Mes en groef en andere diktes zijn mogelijk.
De FR variant verkrijgbaar in brandklasse B-s1, d0.
ISO 9001, ISO 14001, EES, OHSAS 18001, PEFC, FSC en KOMO-certificaat.
Door recycling van het productieafval wordt er gebruik gemaakt van 100% duurzame energie tijdens de productie.
Verder wordt er gebruik gemaakt van warmteterugwinning en hergebruik/recycling van het afvalwater.
LTA (Lost Time Accidents) zero targets, m.a.w. wij streven vrij grondig naar 0 ongelukken per jaar op al onze faciliteiten.
Alle grondstoffen worden duurzaam gewonnen. Milieu rapportage volgens internationale richtlijnen.

Verpakkingsmateriaal

Biologisch afbreekbaar folie per pak.
Verpakkingsmateriaal is geminimaliseerd.

Effect op GPR score

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.

Opgemaakt d.d.: 01-04-2018

