GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam

Luchtdicht dakdoorvoermanchet.

Toepassingsgebied

23. Luchtdicht bouwen.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

Materiaal

ABS (kunststof) + EPDM (rubber).

Samenstelling

De luchtdicht dakdoorvoermanchet bestaat uit ABS ( Acrylonitril - Butadieen Styreen) en EPDM (Ethyleen - Propyleen - Dieen Monomeer).

Eigenschappen algemeen

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.

Metingen hebben aangetoond dat de luchtdichtingsproducten van Ubbink de luchtdichtheid van een woning met maar liefst 25% kan
verbeteren. De dakdoorvoermanchet realiseert een luchtdichte afwerking langs de dakdoorvoer. Hierdoor wordt vocht in het dak tot een
minimum beperkt waardoor schimmelvorming en aantasting van constructie geen kans hebben. De dakdoorvoermanchet verbetert het
binnenklimaat en zorgt voor energiebesparing.

Eigenschappen bij verwerking

De verwerking van de manchet is eenvoudig. Er hoeft niet met PUR en kit gewerkt te worden. De manchet garandeert een luchtdichte
en nette afwerking en is ook achter toe te passen.

Productspecificaties

De manchet heeft een afmeting van 230 mm x 360 mm ( l x b ) en is te gebruiken bij een dakhelling van 0 - 55 °.
Het heeft een diameter van 100 - 131 mm en is verkrijgbaar in de kleur wit.

Certificaat/label

ISO 9001 en MVO niveau 4.

Productieproces

Product wordt geproduceerd in Doesburg.

Verpakkingsmateriaal

PE-folie met recyclebare kartonnen kopkaart.

Effect op GPR score

1.1 Energieprestatie; 2.1 Milieuprestatie.

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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