
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.

V&B Fliesen GmbH; X-plane.

Tegelwerk; vloertegels.

Keramische vloer (en wand) tegel.

De tegel wordt samengesteld uit; zand, klei, veldspaat en kaonline. 
Bij donkere kleuren bestaat de samenstelling uit ca. 15% gerecyclede grondstoffen, bij lichte kleuren is dit 
percentage ca. 7,5%.

De tegel wordt geheel met niet schadelijke stoffen geproduceerd en is volledig recyclebaar na zijn levensduur.  
Tegels zijn slijtvast, vorst en krasbestendig en voorzien van Vilbostoneplus.  
Met Vilbostoneplus, een oppervlakafsluiting, wordt tijdens het productieproces de structuur van het oppervlak zo afgesloten dat de vlek- en vuilbestendigheid nog verder 
toeneemt en een nabehandeling van een impregneermiddel niet meer nodig is. 

Productieproces geheel EMAS gecertificeerd (als eerste tegel fabrikant in Duitsland) in alle drie de productielocaties.  
Materiaal heeft geen onderhoud nodig waarbij schadelijke materialen moeten worden gebruikt.  
De mate van onderhoud (en reiniging) hangt af van het toepassingsgebied en aard van de vervuiling. 

De serie X-plane is verkrijgbaar in 5 kleuren en een groot pallet aan maatvoeringen en toebehoren.  
Voor een actueel overzicht verwijzen wij naar het assortimentsoverzicht op de V&B website. 

De serie X-plane voldoet aan de volgende certificaten; EMAS, Ecolabel, ISO 14001, ISO 9001, DIN EN en ISO 10545.  
De interne normeringen van V&B Fliesen GmbH zijn strenger dan de gangbare Europese normeringen.

Productie vindt plaats onder streng milieutoezicht conform de certificatie van EMAS.  
 
Voor meer informatie zie; www.respecting-nature.com/en/environment.

Verpakkingen van 70% gerecycled papier en karton. CE goedgekeurd. Europallets conform inzamelingssysteem.

2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.3 Circulaire materialen.
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