Výrobní závody
vláknocementu. Specializuje se jak na ploché panely
tvrzené vzduchem, tak na autoklávované ploché panely
s vysokou hustotou. Výrobní proces vláknocementu
pouze jednotlivé složk
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extrémním klimatickým p

Výrobní závody
Dnes se výrobní závod v Neubeckum
na více než 30 hektarech. Specializuje se na technologií
tvrzení vláknocementu vzduchem. Závod byl uveden
do
EQUITONE.
Výrobní závod v Kapelle op den Bos v Belgii používá

v
poloha je ideální, protože je v blízkosti vodního kanálu
a železnice. Vodní k
pro

2

z továrny.
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MINIMÁLNÍ NÁROKY
NA ÚDRŽBU
ESTETICKÝ
VZHLED

Normy a certifikáty
Oba výrobní
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Systém environmentálního managementu

Všechny panely EQUITONE jsou vyrobeny v souladu s požadavky
normy EN12467 "Vláknocementové ploché desky. Specifikace
výrobku a zkušební metody."

výrobku
CE, lze prodávat v rámci trhu

o následující: Irish Agrèment Board pro Irsko, British
Agrèment Board pro Velkou Británii, Avis Technique
pro
také v jiných zemích.

v
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Výrobní proces
Vláknocement

dlouhodobém reálném každodenním použití.

Vláknocement
Všechny vláknocementové panely EQU
Hatschek.
portlandský cement, písek-silica, celulóza a voda (autokláv) nebo portlandský
cement, pevnostní PVA vlákna a voda (tvrzení vzduchem). Tyto materiály jsou smíchány dohromady
a

do tvarovacího bubnu se aktivuje, a "zelený" syrový list vyjede
.
vytvrzují se vzduchem nebo se autoklávují.

Vláknocement tvrzený vzduchem
skládá
z
vlastnosti produktu optimalizují. Syntetická organická vlákna vyrobená z polyvinylalkoholu (PVA)

ítomen
Hatschek, jak bylo

vzduch

podmínkách po dobu 28 dní. Tímto složitým procesem míchání, tvarování a vytvrzování vznikají

kvalitu. Nepodléhají
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Panel j
polyuretan.

-tvrzený
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Autoklávování
Hatschek,
hrnc
stanovenou dobu.

V této fázi jsou panely

Ve výrobních procesech mezi autoklávovanými a vzduchem tvrzenými

pro

panelu EQUITONE [natura] nelze dosáhnout pomocí autoklávování. Totéž
úpravu nelze provést na vzduchem tvrzeném panelu.

Barva
v
Pro definování a popis barev a variací

Systém CieLab se skládá ze dvou os, "a" a "b", které navzájem svírají

"a", a "b".
Barevné variace se klasifikují jako

delta).

vhodné snížit toto riziko v rámci stavby tím, že všechny panely na stejné
v

rozdíly mezi panely.

Byk-Gardner GmbH.
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Udržitelnost
Výrobní závody
Každá
z
od
z

tovární odpady. Oba výrobní závody pracují v souladu s normou ISO 14001, Systém
environmentálního managementu.

energetické
jasné požadavky na energeticky úsporné stavby. Od roku 2020 musí mít všechny nové
pro

od roku 2018.

Hodnocení zelených budov
energetický a environm
v

je schéma BREEAM z britského
výzkumného centra (British Research Establishment). Dalšími programy jsou DGNB
systémem zelených budov je LEED, (Leadership in Energy and Environmental
Design), který vypracoval Americký výbor pro zelené budovy (U.S. Green Building
sady ratingových
Schéma Environmental Assessment Method komise BRE (BREEAM) je nástroj
pro
na
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Environmentální prohlášení o produktu (EPD)
u
a
Hodnocení životního cyklu je jediná metoda, která hodnotí environmentální

u a úpravu
u a distribuci
Výrobu produktu, použití výrobku
Konec životnosti
Hlavním cílem hodnocení životního cyklu je snížit
a služeb pomocí rozhodovacího procesu. Pro firmy,
hodnocení životního cyklu pomocný rozhodovací nástroj pro realizaci
udržitelného rozvoje.
Všechny panely EQUITONE jsou certifikovány s environmentálním
prohlášením o produktu v souladu s normami ISO 14025 nebo EN 15804.

Návod "Green Guide" komise BRE

se posuzují z hlediska jejich vlivu n
životního cyklu, "od kolébky až do hrobu", v rámci srovnatelných specifikací.
Panely EQUITONE mohou dosáhnout ratingu A+, pokud jsou použity
ve stavbách

Recyklace
Obavou dneška je, co se s materiálem stane na konci jeho životnosti.

fasáda dosáhne konce své životnosti, vrstvy lze

e

do výroby jako surovina. Tím se sníží emise CO2

Dlouhá životnost
Britský výzkumný ústav British Research Establishment ve Velké Británii potvrdil, že
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