GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Wavin PVC HWA leidingsysteem.

Toepassingsgebied

17. Afwateringssystemen.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Materiaal

PVC.

Samenstelling

Poly Vinyl Chloride.

Eigenschappen algemeen

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.

Stijfheidsklasse buis SN 4, SN 8, SN 16. Drukklasse buis PN 6, PN 8, PN 10. Overdruk 0,10-0,18-0,40.
PVC voor leidingen bevat geen weekmakers, is volledig recyclebaar en kan worden hergebruikt. De empirische levensduur is minimaal
50 jaar. Het is demontabel, kan worden geprefabriceerd. PVC brandt moeilijk. Het brandt in een vuurhaard mee, maar
buiten de vuurhaard brandt het niet verder: het is zelfdovend.

Eigenschappen bij verwerking

PVC is licht en gemakkelijk te verwerken. Heeft weinig tot geen onderhoud nodig, hooguit een periodieke inspectie en reiniging van
daken, dakgoten en bladscheiders ter voorkoming van verstopping.

Productspecificaties

Diameters 70, 80, 100 mm.

Certificaat/label

DUBOkeur, ISO 14001, ISO 9001, MVO prestatieladder niveau 4, KOMO-keur.

Productieproces

Verpakkingsmateriaal
Effect op GPR score

Wavin producten hebben een lage- en verantwoordelijke impact op het milieu doordat Wavin zichzelf doelstellingen heeft opgelegd:
Energieverbruik -20%, CO2 footprint -10%, afval -10%, gebruik gerecyclede materialen +20%, waterverbruik -15%. Deze
doelstellingen liggen vast in CSR beleid en wordt jaarlijks geverifieerd door een daarvoor gecertificeerde onafhankelijke instelling. Wavin
publiceert jaarlijks een CSR report.
Wavin HWA fittingen worden geleverd in FSC-kartonnen dozen.
2.1 Milieuprestatie; 2.3.7. belasting riolering, bodem en grondwater.

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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