Agnes One-Step.
Droge afbouw; plafondsystemen.

Spaanplaat P2 met PEFC™-keurmerk.
Spaanplaat P2 met PEFC™-keurmerk voorzien van hoogwaardige decorfolie.

Kant & klare wand- en plafondpanelen: opgebouwd uit spaanplaat P2 met PEFC™-keurmerk voorzien van hoogwaardige decorfolie.
Randen; plafond: rondom tong & groef, wand: uitsluitend langszijde.
Uitvoeringen standaard, vochtwerend (V313), brandwerend (FR).
Kleurechtheid 7 (= uitstekend, schaal 1-8) volgens testmethode SIS650058.
Diverse structuren en dessins leverbaar.

•Ruime keuze in decoren.
•Met tong en groef verbinding en onzichtbaar bevestigd
•Panelen zijn droog en schoon te plaatsen.
•Géén schilder- of stucwerk.
•De wand- & plafondpanelen zijn na plaatsing direct fraai afgewerkt.
Afmeting: werkend: 60 x 120 cm , Bruto: 62 x 122 cm. Dikte: 12 mm. Gewicht: ca. 7,8 kg/m2 ( 6 kg per plafondpaneel). Formaldehyde emissie Klasse E1.
Brandvoortplanting: standaard uitvoering klasse 4 (NEN 6065/6066) TNO getest.
Agnes One-Step FR 30 minuten brandwerend volgens NEN 6069 TNO rapport 2005-CVB-R.
Kleurechtheid 7 (= uitstekend, schaal 1-8) volgens testmethode SIS650058.
CE-gecertificeerd. PEFC™/30-31-104-gecertificeerd. REACH verklaring.

Forestia waartoe Agnes One-Step behoort is continu bezig met het ontwikkelen van producten en/of concepten die geschikt zijn voor duurzame bouw.
Bij de productie van Agnes One-Step wordt optimaal gebruik gemaakt van alle reststoffen die ontstaan tijdens het productieproces.
Deze worden onder meer gebruikt voor het opwekken van energie.

Agnes plafondpanelen worden verpakt in PEFC™- gecertificeerde verpakkingsmaterialen.

2.2.2 Hergebruik producten; 2.2.3 Circulaire materialen; 2.2.4 Hout uit duurzaam beheerde bossen.

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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