DE ONZICHTBARE BIJDRAGE VOOR EEN GEZOND WOONKLIMAAT
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EcoSiMP® is een revolutionaire nieuwe technologie op het gebied van lijmen en afdichten.
EcoSiMP® is op dat ogenblik de enige technologie in de wereld die echt ecologisch is.
EcoSiMP® geformuleerde producten hebben niet alleen de ambitie om een zeer hoog kwalitatief
niveau te halen op het gebied van lijmen en kitten, maar ook de voorlopers te zijn betreffende che
mische producten die de gezondheid en het milieu respecteren.
Producten op basis van de Ecosimp technologie zijn samengesteld met gemodificeerde
eco-compatibele silanen van een nieuwe generatie, zoals:

VRIJ VAN ISOCYANATEN
VRIJ VAN TINZOUTEN EN ZOUTEN VAN ZWARE METALEN
ZONDER METHANOL EN GEEN UITSTOOT VAN SCHADELIJKE EN GIFTIGE VLUCHTIGE
ORGANISCHE STOFFEN

EcoSiMP ® Flooring

�

Een eco-vriendelijke lijm voor het plaatsen van houten vloeren - Ecolabel gecertificeerd.
EcoSiMP ® Flooring is een 1 component, oplosmiddelvrije lijm, klaar voor gebruik. De lijm is op
basis van gesilaniseerde polymeren, elastisch, en stoot geen gevaarlijke stoffen uit voor de gezondheid en het milieu. EcoSiMP® is geschikt voor het leggen van alle soorten houten vloeren.
EcoSiMP ® Flooring onderscheidt zich door zijn respect voor hygiëne en veiligheid tijdens de
plaatsing en een lage milieu-impact.
Door te kiezen om uw houten te vloer te plaatsen met EcoSiMP ® Flooring, kiest U niet alleen
voor kwaliteit, maar tegelijkertijd ook voor de bescherming van het milieu en uw gezondheid en
draagt U actief bij aan de ontwikkeling van een betere en duurzame wereld.
Nordic Ecolabel, overheidsagentschap ,_ waaraan de 5 scandinavische landen mee
werken, reikt het kwalitatief ecolabel' SWAN' uit.
RTS en de Finse Indoor Association die de Ml-certificering uitrei en vo
vrije producten met een zeer lage emissie.
Danish Technological lnstitute, de meest geavanceerde en betrouwbare organisa;;
:t tie voor milieu-aangelegenheden in Denemarken, die ons het DICL uitreikte - Het
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Deense keurmerk voor een gezond binnenklimaat.
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