GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Unilin Durelis (TG).

Toepassingsgebied

8. Plaatmateriaal.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Materiaal

Spaanplaat P5.

Samenstelling

100% gerecycled hout met melamine ureum formaldehyde verlijming.
Samenstelling in grote lijnen: 6% vocht, 80% hout, rest lijm en additieven.

Eigenschappen algemeen

Eigenschappen bij verwerking

Productspecificaties

Certificaat/label
Productieproces

Verpakkingsmateriaal
Effect op GPR score

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.

Structurele vochtwerende spaanplaat P5 voor constructieve doeleinden.
Bouwplaat met standaard verhoogde luchtdichtheid voor energie bewust bouwen.
Optioneel met luchtdicht en dampremmende coating (VapourBlock) voor passiefbouw.
Toepasbaar in wanden als structurele uitstijvende bouwplaat, in vloeren met tand-en-groef profiel en in daken als uitstijving of
afwerkingsbeplating. Met andere woorden; als je en frame maakt wordt dat pas steviger wanneer je er de platen op bevestigd. De
Durelis platen van Unilin zijn dermate constructief dat ze als verstevigende platen in de constructieberekening mogen worden
meegenomen.
- Geen dampscherm nodig bij damp-open bouwen door VapourBlock.
- Vochtwerende beplating.
- Geen zwakke as, bi-directionele sterkte en stijfheid.

- Stockdiktes: 10,12,13,15,16,18,20,21,22 en 25 mm.
- Leverbaar met rechte boord of met 2- of 4 zijden tand-en-groef.
- Optioneel: TectoFinish/TectoPrime; onmiddelijk wit of schilderbare afgewerkte coating.
E1, CE, FSC Mic Credit en PEFC.
Standaard productieproces voor spaanplaat.
Als grondstof wordt gerecycled hout gebruikt.
De elektrische energie is groene energie afkomstig van een eigen centrale (50% Unilin).
Afvalstromen worden intern gerecycled als grondstof of brandstof.
Blokken in spaanplaat (wegwerp pallets), PET straps en een papieren label.
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.
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