Kabeldraagsysteem OBO BETTERMANN.
E-installatie; kabelgoot en leidingkoker.

Stalen kabelgoot, draadgoot en kabelladder.
Staal welke uit 20% tot 40% gerecycled staal bestaat.

Het toegepaste staal bestaat voor 20% tot 40% uit gerecycled staal.
Het staal is vrij van schadelijke stoffen. Staal is natuurlijk afbreekbaar en volledig recyclebaar.
Door de constructie van het product kan er dunner materiaal worden toegepast en een hogere belastbaarheid bereikt worden.
De levensduur van het product is afhankelijk van hoe het product aangetast wordt door de lucht of gassen in de omgeving.
De corrosiviteit wordt aangegeven in de DIN EN ISO 12944. Het product kan worden gedemonteerd en vervolgens hergebruikt worden op een andere plaats.
De overige voordelen zijn licht, snelle montage, compact, speciaal gepatenteerd productie procedé.
Het kabeldraagysteem heeft geen invloed op de gezondheid en is dus een gezond product bij verwerking.
Het is makkelijk te slijpen en/of te zagen en het heeft een klikbare koppeling, koppelplaten in de goot en is snel verwerkbaar.

Verkrijgbaar in de types: RKS-M, MKS-M, SKS,-M, MKSU-M. SKSU-M, GRM, G-GRM, LG, SLG, LCIS, SLCS, WKSG, WKLG, WKL, LTS, MKR, SL, SLZ, AZ. Een
aantal kabelgoten, ladderbanen en draadgoten zijn geschikt voor functiebehoud. M.a.w. de installaties die gevoed worden door kabels die in een aantal van onze
kabeldraagsystemen gelegd worden behouden hun functie.
Verder is van het product de LCA beschikbaar in EPD en is het opgenomen in de database DGNB.
EPD, ISO 14001, VDE 50085, DIN EN 61537 en getest bij het BET.

Recycling productie afval wordt grotendeels hergebruikt.
Er wordt gebruikgemaakt van 100% groene energie (wind en water).

Het product wordt verpakt op pallets van OBO BETTERMANN welke we retour halen bij onze klanten.
Hulpstukken worden met name in karton verpakt wat ook weer recyclebaar is.
2.2.3 Circulaire 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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