Faay W'all-in-One (PG voorzetwand).
Isolatie; wand-, en dakisolatie.

PIR hardschuim kern, aan beide zijden voorzien van 9,5 mm gipsplaat.
De basisgrondstof is PIR.
Deze PIR isolatieplaat is aan beide zijden voorzien van een dampremmende reflecterende alu folielaag verlijmd
op een 9,5 mm dikke gipsplaat.

W'all-in-One is vrij van schadelijke stoffen.
Voor zowel binnengevels als ook daken is W'all-in-One een uitstekende oplossing.
Het product kan worden toegepast in klimaatneutrale gebouwen.
W’all-in-One haalt uitstekende prestaties betreft isolatiewaarden.
Het product is bovendien zeer duurzaam en milieuvriendelijk wat blijkt uit de LCA (LevensCyclusAnalyse) uitgevoerd door Ecochain.

Wall in One is licht van gewicht en makkelijk te verwerken.
De kern bestaat uit PIR, wat bekend staat als een zeer duurzaam isolatiemateriaal.
W'all-in-One biedt een hoge isolatiewaarde bij een minimale dikte en is daardoor ruimtebesparend.
Het systeem is ongevoelig voor vocht, voorkomt koudebruggen en zorgt voor een blijvend thermisch rendement.

Rd: PG60 - 2.26 • PG70 - 2.71 • PG90 - 3.6 • PG110 - 4.49 • PG120 - 4.94 • PG150 - 6.27.
Warmtegeleidingscoëfficiënt: D-waarde 0,022 W/(m·K).
Euro brandklasse (EN 13501-1): E als product, B-s1, d0 in applicatie.
Densiteit min. 30 kg/m3. LCA cat.1 opgenomen in de NMD.
KOMO gecertificeerd, ISO 9001, ISO 14001, LCA en ISSO gecertificeerd.

Zeer energiezuining productieproces.
PIR-platen kunnen gemaakt worden van hergebruikt PIR-isolatiemateriaal.
PIR fabrieken hebben een lage CO2-uitstoot en recycleren afval.
Bij het samenstellen van het W'all-in-One systeem wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare energie d.m.v. zonnepanelen.

LDPE folie voor pakken op de pallets.
Het lichte gewicht en weinig volume van de verpakking zorgt voor minder CO2-uitstoot.
1.1 Energieprestatie, 2.1 Milieuprestatie.

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.
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