Gyproc Royal.
Natte afbouw; pleisters.

Natuurgips.
100% natuurgips, gecalcineerd gips, velicht met perliet en aangevuld met additieven.

Gyproc Royal is volledig onbrandbaar: klasse A1.
Het product is 100% recyclebaar.
Uitstoot VOS < 0,003mg/m3 ( voldoet aan de Finse M1 norm m.b.t. uitstoot VOS). Verder is het product niet toxisch.
De Shore hardheid is >65 Shore.
Drukvastheid 6N/mm2.
Gyproc Royal heeft een zeer soepele verwerking, is glad af te werken en vanaf 5 mm verwerkbaar. Het product heeft een lange kuiptijd en droogt gelijkmatig op.
Zowel handmatig als machinaal te verwerken. Verwerkbaar vanaf 5 °C.
Geschikt voor alle plafonds en wanden van alle traditionele steenachtige ondergronden evenals beton, cellenbeton, gipsblokken en gipsplaten.
Ideale ondergrond voor alle gangbare afwerksystemen, zoals schilderwerk.
Gipsstof bij verwerking is niet schadelijk voor de gezondheid.

Milieubelasting conform Nationale Milieudatabase 1.5: Schaduwprijs € 0,09/m2
Meest milieuvriendelijke afwerking t.o.v. overige producten in MND.

NIBE Milieuklasse 2a, NIBE Gezondheidsklasse 1a, Brandklasse A1, voldoet aan M1 klassering m.b.t. uitstoot VOS, ISO 14001 en CE-Label 13279-1 B4/20/2.

De natuurgips wordt op de productielocatie ontgraven en gezuiverd waarna deze wordt gecalcineerd (gebrand) tot natuurgipspleister.
Het landschap van de winningslocatie wordt na het ontgraven van gips in oorspronkelijke staat hersteld.

Verkrijgbaar in zakken van 25 kg of per statiegeldpallet van 45 zakken. Verpakkingsmateriaal is afkomstig uit gerecyclede bronnen en volledig herbruikbaar.

2.1 Milieuprestatie gebouw; 3.2.4. Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen.

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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