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Het reinigende effect van schaapswol op de binnenlucht in
een gipsvezelplaat: fermacell greenline
Zo werkt fermacell greenline:
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f ermacell greenline levert een actieve bijdrage aan de gezondheid.
fermacell greenline bindt schadelijke stoffen uit de omgevingslucht zoals
aldehyde en keton, zelfs onder een afwerklaag.
De eigenschap van fermacell greenline om schadelijke stoffen te
absorberen heeft een langdurige werking.
De heilzame werking van fermacell greenline werd geanalyseerd en
bevestigd door het Duitse eco-INSTITUT.
fermacell greenline wordt net zo snel en eenvoudig verwerkt zoals de
traditionele fermacell Gipsvezelplaat.
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fermacell greenline – producteigenschappen:
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fermacell greenline: een actieve bijdrage aan een
gezonde leefomgeving

Ethanal

Het reinigende effect van schaapswol op het binnenklimaat is nu ook terug
te vinden in de fermacell Gipsvezelplaat. De fermacell Gipsvezelplaat
greenline bindt namelijk schadelijke stoffen uit de omgevingslucht. Gezond
leven, wonen en werken via de binnenwanden en –vloeren dus. Met fermacell
greenline worden de vele voordelen van de fermacell Gipsvezelplaat nu
ook gecombineerd met een werkzame stof die de luchtkwaliteit van onze
leefomgeving aanzienlijk verbetert.

bijv. in meubels

 et plaatoppervlak wordt in de fabriek met
H
een werkzame stof op basis van keratine
geïmpregneerd.
De werking van fermacell greenline is
gebaseerd op een natuurlijk principe: de
reinigende kracht van schaapswol.
De schadelijke stoffen en emissies worden in een natuurlijk proces
geabsorbeerd en op een duurzame wijze gebonden.
fermacell greenline werkt ook met een afwerklaag, bij voorkeur verf of een
wandbekleding die de verspreiding van de werkzame stof mogelijk maakt.

Formaldehyde

Miljoenen mensen kunnen opgelucht ademhalen!

Meetbare vermindering
van schadelijke stoffen
dankzij het gebruik van
fermacell greenline.

14%

Resterende schadelijke stoffen dankzij fermacell greenline

Gezonder leven met fermacell greenline!
Aanbevolen toebehoren voor de verwerking:
fermacell Voegengips, Voegenlijm greenline,
Vloerelementen montagelijm greenline.
Aanbevolen toebehoren voor de afwerking:
fermacell Rolpleister
fermacell Kant-en-klaar finish

