GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

V&B Fliesen GmbH; UNIT TWO.

Toepassingsgebied

14. Tegelwerk.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

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.

Materiaal

Aardewerk (keramische wandtegel).

Samenstelling

De tegel wordt samengesteld uit; zand, klei, veldspaat en kaoline.
Bij donkere kleuren bestaat de samenstelling uit ca. 15% gerecycelde grondstoffen,
bij lichte kleuren is dit percentage ca. 7,5%.

Eigenschappen algemeen

De tegel wordt geheel met niet schadelijke stoffen geproduceerd en is volledig recyclebaar na zijn levensduur.
Tegels zijn slijtvast, vorst- en krasbestendig.

Eigenschappen bij verwerking

Materiaal heeft geen onderhoud nodig waarbij schadelijke materialen moeten worden gebruikt.
De mate van onderhoud (en reiniging) hangt af van het toepassingsgebied en aard van de vervuiling.
Toepasbaar in badkamers, keukens, grootkeukens, sanitaire ruimten etc..

Productspecificaties

De Serie UNIT TWO is verkrijgbaar in 2 kleuren in een glanzende en matte uitvoeringen een groot pallet aan formaten.
Voor een actueel overzicht verwijzen wij naar het assortimentsoverzicht op de V&B website.

Certificaat/label

EMAS, Ecolabel, ISO 14001, ISO 9001, DIN EN ISO 10545.

Productieproces

Productie vindt plaats onder streng milieutoezicht conform de certificatie van EMAS, (als eerste tegelfabrikant in Duitsland) in alle drie
de productiestrategie.
Voor meer informatie zie; www.respecting-nature.com/en/enviroment.

Verpakkingsmateriaal

Verpakkingen van 70% gerecycled papier en karton.
CE goedgekeurd.

Effect op GPR score

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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