Keralit® gevel- en dakrandpanelen.
Buitengevel; gevelbekleding.

Fiberyl.
Keralit® wordt gemaakt van gerecyclede kunststoffen en voorzien van een UV bestendige topkwaliteit deklaag.

Keralit® is een duurzaam en milieuvriendelijk gevel- en dakrandproduct dat gemaakt wordt van gerecyclede kunststoffen.
Keralit® is vrij van schadelijke stoffen en volledig recyclebaar.
Keralit® kan makkelijk ge(de)monteerd worden en valt mede daardoor uitstekend binnen het concept IFD bouwen.
Het is zelfs ongevoelig voor kromtrekking onder invloed van vocht of warmte en aantasting door schimmels, bacteriën en andere rottingsprocessen.
Daarnaast wordt Keralit® geleverd in een uitgebreid kleurenpallet en is het onderhoudsarm.

Keralit® wordt in lengtes van 600 cm geleverd en kan met normaal houtbewerking-gereedschap verwerkt worden.
Voordelen van Keralit® zijn:
onderhoudsarme gevel- en dakrandbekleding, (nooit meer schilderen) eenvoudige en solide montage, kleurvast en weerbestendig, milieuvriendelijk, bijzonder lange
levensduur en 10 jaar garantie.

Gevelpanelen in: 34 klassieke en eigentijdse kleuren en designs.
Sponningdeel 143; B=143 mm werkend, D=17 mm, L=6000 mm.
Sponningdeel 190; B=190 mm werkend, D=17 mm, L=6000 mm.
Potdeksel
177; B=177 mm werkend, D=17 mm, L=6000 mm.

Dakrandpanelen in: 13 Kleuren en designs.
Dakrand 150; B=150 mm werkend D=10 mm, L=6000 mm.
Dakrand 300; B=300 mm werkend D=10 mm, L=6000 mm.

DUBOkeur, KOMO, Interseroh (www.interseroh.com).

Keralit® wordt geproduceerd middels een zogenaamd extrusie-proces. Dit betekent dat op klantspecifieke lengte geproduceerd kan worden (bij voldoende volume).
Hierdoor wordt afval op de bouwplaats tot een minimum gereduceerd.
Standaard wordt Keralit® op 600 cm lengte geleverd.
De Keralit® fabriek draait 100% op zonne-energie, welke via eigen installaties wordt verkregen.
Grondstoffen die tijdens de productie uitvallen worden volledig gerecycled.
Keralit® wordt per 4 stuks in buisfolie verpakt.

2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.3 herkomst grondstoffen en 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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