GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

weber.floor VZC® - Vloeibare ZandCement.

Toepassingsgebied

6. Mortels.

Geschikt voor

Materiaal
Samenstelling

Eigenschappen algemeen

Eigenschappen bij verwerking

Productspecificaties

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Kant-en-klare cementgebonden droge mortel.

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.

Speciale cementen / bindmiddelen zorgen voor milieuwinst.
Kwartszanden.
Specifieke toeslagstoffen.
Additieven die de vloeibaarheid, stabiliteit en hechtsterkte garanderen.
Makkelijk te mengen en prettig te verwerken cementgebonden gietdekvloermortel.
Op basis van EN 138313. Classificatie CT-C16-F4.
SCI (social cost indicator) -21,5 % ten opzichte van standaard zandcement.
Van 3 tot 10 cm laagdikte.
Voor binnen.
"Easy leveling", zelfverdichtend.
Gietdekvloermortel; voor hechtende, niet-hechtende en zwevende vloersystemen.
Lichter werken is gezonder werken.
Arbo conform.
Niet meer arbeidsintensief smeren en af reien.
Gegarandeerde sterkte: C16-F4.
20 kg weber.floor VZC® geeft ca. 10,6 liter specie en is voldoende voor ca. 0,35m² bij een laagdikte van 3 cm.
Verbruik: circa 1,9 kg per m²/ mm laagdikte.
Voor productinformatie, verwerkingsadviezen en een prestatieverklaring (DoP) verwijzen wij u naar onze website www.weberbeamix.nl.

Certificaat/label

NEN-EN 13813, CE. Zie onze milieuprofielen in de Nationale Milieudatabase (NMD) van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK).

Productieproces

Recyclebare, lucht en waterdichte PE-zak van 20 kg.
Bulk verpakking in silo.

Verpakkingsmateriaal

Recyclebare, lucht en waterdichte PE-zak van 20 kg.
Bulk verpakking in silo.

Effect op GPR score

2.1 Milieuprestatie; 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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