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Productnaam

Mosa Wandtegels

Toepassingsgebied

15 Wand- en vloertegels.

Geschikt voor

Nieuwbouw
Renovatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw

HIER KLIKKEN VOOR:
1. een afbeelding van het product, waaruit blijkt
uit welke onderdelen het product bestaat.
2. Optioneel: een afbeelding van het product in
zijn toepassingsgebied (niet verplicht)
3. Graag los aanleveren, als JPEG, EPS of Tiff
bestand op ware grootte, min. 300 dpi. Logo’s
graag als eps bestanden en in full color
aanleveren.

Materiaal

Keramiek

Samenstelling

Klei, zand, kaoline, veldspaat, mergel en 5% glazuur.

Eigenschappen algemeen

Mosa Wandtegels zijn Cradle to Cradle® Zilver gecertificeerd. De tegels zijn volledig vrij van schadelijke stoffen.
De tegels zijn volledig recyclebaar indien niet vervuild met andere stoffen. Het zijn krasvaste, slijtvaste drooggeperste keramische
wandtegels, geproduceerd volgens het tweebrandsysteem.

Eigenschappen bij toepassing

Productspecificaties

Certificaat/label
Productieproces

Gezond product bij productie, verwerking en tijdens de gehele levensduur goed voor het binnenmilieu omdat Mosa tegels geen
schadelijke stoffen afgeven en goede isolerende eigenschappen hebben. Onderhoud van de tegel volgens opgegeven instructies op
website Mosa. Frequentie van schoonmaken is afhankelijk van de gebruiksintensiteit. Na bouwreiniging volstaat in de meeste gevallen
regelmatige schoonmaak en eens per jaar grote schoonmaak.
Elke tegel is uniek en kent een strakke randafwerking (cushion edge).
De tegels zijn modulair opgebouwd (maat passend bij andere Mosa tegels).
Productspecificaties zijn voor elke wandtegelserie anders. Alle specificaties zijn te vinden op www.mosa.nl

Cradle to Cradle®, CE-keurmerk. ISO 14001 en 9001. ‘LEED: Innov. en Design Proces; LCA (1), C2C certif. (1), Indoor Environmental
Quality; Low-emitting materials/floor systems (1) Materials & Resources; recycled content (1 of 2). Sustainable Sites (1)
Duurzaam produceren staat in de missie van Mosa. Productie vindt volledig in Nederland plaats met gesloten watersysteem. Er wordt
volledig gebruik gemaakt van groene stroom. Er is een gesloten materialen kringloop (afgekeurde tegels worden recycled). De
fijnstofuitstoot naar de omgeving is in 15 jaar tijd met 90% gereduceerd tot vrijwel nihil. Ook de geluidsemissie is tot een minimum
beperkt en voldoet aan de strengste voorschriften.
Meer informatie op www.mosa.nl/duurzaamheid.

Verpakkingsmateriaal

Dozen van volledig recyclebaar en ISO14001 en CE-gekeurd karton. Europallets kennen een inzamelsysteem. De polyethyleen en
polypropyleen straps om tegels en dozen worden ingezameld. Plastic om dozen kan worden ingezameld ter recycling.

Effect op GPR score
Effect op Greencalc score
Effect op Breeam score

2 Milieu; 2.2 Milieuzorg; 2.3 Materiaal; 3 Gezondheid; 3.2 Luchtkwaliteit.
22 Binnenwanden: wandtegelwerk.
2 Gezondheid Luchtkwaliteit Hea 9; 6 Materialen Mat 1, 5 en 7; 7 Afval Wst 1.

Ranking binnen rekeninstrumenten
en Greenworksscore

Toe te passen in combinatie met
de Greenworks producten

Chemisch en zakgoed, Binnenmuur, Isolatie, Keukens en sanitair.

www.raabkarchergreenworks.nl
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