Inncempro® Vloerluik.
Fundering-Kelders-Vloeren; vloerluik.

Houtvezelcement, EPS isolatie, neopreenband en rvs ring.
Dekplaat = houtvezelcement.
Isolatie = EPS (geëxpandeerd polystyreen).
Afdichting = neopreenband.
Inleggen/uitnemen = verzonken rvs ring + splitpen.
De Inncempro® vloerluik is:
• Een geïsoleerde / ongeïsoleerde kruipruimte deksel.
• Vochtbestendig.
• Wering van vocht en schadelijke gassen.
• Voorzien van verzonken luikring(en).
• Leverbaar in alle standaard isolatiewaarden.

• Ondergrond voor diverse vloerafwerkingen.
• Maatvast en geluidwerend.

Eenvoudig in gebruik (inleggen/ uitnemen).
Indien nodig eenvoudig te bewerken met regulier gereedschap.

Verkrijgbaar in standaard maten: 595x795 mm / 595x895 mm / 495x695 mm / 495x795 mm / 395x595 mm x plaatdikte 22 mm + EPS dikte naar gelang gevraagde
Rc-waarde. Verkrijgbaar als maatwerk in afmeting dekplaat van 22 mm plaatdikte.
Verkrijgbaar in standaard maten: 595x795 mm / 495x795 mm x plaatdikte 20 mm + EPS dikte naar gelang gevraagde Rc-waarde.
Standaard voorzien van 1 luikring, tweede luikring is optioneel.
CE, PEFC™/30-32-794, EN ISO 9001: 2008

De dekplaat, houtvezelcement, wordt in de bovenzijde eerst voorzien van een verzonken rvs ring plus splitpen.
Hierna wordt de achterzijde voorzien van een EPS plaat, in de juiste afmeting ten opzichte van de dekplaat en in de juiste dikte naar gelang de gevraagde Rc-waarde,
verder wordt de achterzijde voorzien van een neopreenband.

Houten (sparrenhout) wegwerp pallets, op verzoek europallets (statiegeld). PE-transportfolie + PVC palletband.

1.1 Energieprestatie; 2.1 Milieuprestatie gebouw.

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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