GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD
Productnaam

Brander Crystal.

Toepassingsgebied

Natte afbouw; pleisters.

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

Spuitpleister o.b.v. kunstharsgebonden dispersie en een anorganisch bindmiddel.

Samenstelling

Pigmenten, water, bindmiddel en overige toevoegingen.

Eigenschappen algemeen

Multifunctionele spuitpleister van superieure kwaliteit. Hoge witheid en hoge dekkracht en een perfecte vulling.
Gebruiksklaar. Laag verbruik. Onderhoudsvrij.
Voor wanden en plafonds in nieuwbouw en renovatie.
Uiterst economische afwerking door het lage verbruik en efficiënte applicatie.

Eigenschappen bij verwerking

Geschikt voor het repareren, egaliseren en afwerken van wanden en plafonds (binnen).
Gemakkelijk te verwerken, hoge inwendige hardheid, schrob- en watervast, afgestemd op Nederlandse bouwmethode en aromaatvrij.
Geringe slijtage van wormpomp t.b.v. applicatie.
Verkrijgbaar in 1000 kg silo t.b.v. efficiency en minder verpakkingsmateriaal.

Productspecificaties

Leverbaar in wit, lichte kleuren en donkere kleuren (uit kalkvrije basis).
Uitstekend reinigbaar.

Certificaat/label

DUBOkeur, ISO 14001 en COT 83.00.

Productieproces

De productie vindt lokaal in Nederland plaats met grondstoffen uit Europa.
Brander produceert haar producten in grote batches om gelijkblijvende kwaliteit te garanderen en efficiënt vanuit silo's te kunnen
werken.
PPG fabrieken zijn uiterst efficiënt en opereren geheel volgens de laatste wetgeving en/of strenge PPG normen m.b.t. veiligheid en
duurzaamheid.
Transport (intern) is geoptimaliseerd en tot een mogelijk minimum gereduceerd.

Verpakkingsmateriaal

Verpakt product in zakgoed 25 kg of 1000 kg.

Effect op GPR score

2.1 Milieuprestatie gebouw; 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.

Opgemaakt d.d.: 01-04-2020

