GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

weber.col super eco.

Toepassingsgebied

6. Mortels.

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

Kant-en-klare vervaardigde tegellijm.

Samenstelling

Speciaal bindmiddel zorgt voor milieuwinst.
Speciale toeslagstoffen.
Additieven die de duurzame hechtsterkte van van de tegellijm garanderen.

Eigenschappen algemeen

Door gebruik van een speciaal bindmiddel is SCI (social cost indicator) 45 % lager dan van een vergelijkbaar product.
De tegellijm is flexibel en zowel binnen als buiten toepasbaar.

Eigenschappen bij verwerking

Zeer flexibele tegellijm die gebruikt kan worden voor het plaatsen van keramische wand- en vloertegels op vrijwel alle ondergronden.
De tegels dienen binnen 25 minuten met een schuivende beweging in de tegellijm plaatsen. De tegellijm binnen 2 uur verwerken.
Na minimaal 24 uur (afhankelijk van de weersomstandigheden) kunnen de tegels worden afgevoegd.
De weber.col super eco is ook geschikt voor vloerverwarming.

Productspecificaties

C2TE S1 volgens NEN - EN 12004.
Grijs.

Certificaat/label

NEN - EN 12004. Zie onze milieuprofielen in de Nationale Milieudatabase (NMD) van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK).

Productieproces

Weber.col super eco is een tegellijm gemaakt op basis van prestatie eigenschappen. Productieproces op basis van automatische
geregistreerde gewichtsdosering die regelmatig door een externe partij geijkt wordt.

Verpakkingsmateriaal

Recyclebare zak van 20 kg.

Effect op GPR score

2.1 Milieucoöperaties; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen; 3.2.4. Uitstoot schadelijke stoffen uit 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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