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Conische kurken 

 
 
 
Kurk is een dermate uniek materiaal dat zelfs de moderne technologie niet in staat is het te imiteren of te 
overtreffen. Het is dan ook geen wonder dat dit voor 100% een ecologisch natuurproduct is. De kurk 
wordt gewonnen zonder daarbij de boom te beschadigen of te vellen.  
     
  

 

 

Ecologische duurzaamheid   Ecologisch geen milieubelasting, toxicologisch veilig.  

Recycling     opnieuw bruikbaar 

Afvalverwerking    kan bij het huisvuil 

 

Diameter     50 mm= 53/48 mm; 65 mm = 68/63 mm en 105 mm = 108/103 mm 

Dikte      25 mm +/- 0,8 mm voor alle type kurk. 

Gewicht      50 mm = 10 gram; 65 mm = 17 gram en 105 mm = 51 gram (per stuk) 

Materiaal     samengestelde kurk 4RD kwaliteit 

 

Opslag     maximaal 5 jaar, droge opslag zonder zon en/of weersinvloed  

Verpakking     50 mm en 65 mm zak van 20 stuk en 105 mm zak van 10 stuks  

Toebehoren    multiboor: 50 mm; 63 mm; 64 mm; 65 mm en 105 mm   

      

Verwerking    In houten vloer: kurken alleen bij harde vloerafwerking toepassen. Bij zachte 
     vloerafwerking zoals tapijt hout pluggen verwerken. 

     In stucplafond, afhankelijk van type plafond boor maat aanpassen:   
     gipsplaten (65 mm), stuc-op-riet (64 mm) en stucanet of steengaas (63mm). 

 

Garantie     1 jaar fabrieksgarantie.   
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