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Alternatieve productiemethode zorgt voor lagere milieu-impact

Legrand lanceert CABLOFIL EZ+: beproefd product met een nieuwe
innovatieve coating
Cablofil, onderdeel van de Legrand Group, ontwikkelde een alternatieve
afwerkingsmethode voor haar draadgootsystemen. De keuze voor elektrische in
plaats van thermische verzinking levert niet alleen een kostenbesparing op, maar
ook een lagere impact op het milieu. Cablofil EZ+ is een gamma draadgootsystemen
dat speciaal ontwikkeld werd voor buiteninstallaties in een stedelijke omgeving.

Productie met respect voor het milieu
Om te weerstaan aan het buitenklimaat worden de Cablofil-draadgootsystemen verzinkt.
Ter vervanging van de klassieke thermische verzinking pakt Cablofil nu uit met een
innovatieve organische coating, verkregen door elektrische verzinking. Deze nieuwe
afwerking biedt dezelfde voordelen qua duurzaamheid en corrosiebestendigheid maar
zorgt voor ongeveer 60% minder milieu-impact bij de productie. De lagere milieu-impact
werd gemeten volgens 11 productie-indicatoren, waaronder verbruik van grondstoffen,
energie en water.
Beproefd product voor gebruik in extreme buitenomstandigheden
De Cablofil EZ+ draadgoot is speciaal ontwikkeld voor gebruik in buiteninstallaties in een
stedelijke omgeving (klasse 5 standaard of klasse 8 op aanvraag, volgens norm IC61537).
Door haar specifieke afwerking is deze draadgoot perfect geschikt voor
infrastructuurprojecten zoals tunnels of luchthavens maar ook in energieprojecten zoals
fotovoltaïsche installaties.
De draadgoot levert gegarandeerde prestaties tot 120°C en kan daardoor ingezet worden
in om het even welke omgeving die niet is blootgesteld aan hoge vochtigheid of een
chemisch klimaat. Verder werd het product doorgedreven getest op onder andere
weerstand tegen UV-straling en de inwerking van zout. Daardoor kan Cablofil EZ+ op dat
vlak resultaten voorleggen die de geldende normering ruimschoots overtreffen.
Zowel technische als esthetische troeven
Tegenover de ruwe en onregelmatige afwerking bij een traditionele thermische verzinking,
biedt de innovatieve afwerking van de Cablofil EZ+ een perfect glad oppervlak, met een
mooie egale, zwarte kleur. Verder zorgen de afgeronde draden en de T-vormig gelaste
veiligheidsrand ervoor dat kabels niet vasthaken en dat de installateur geen vervelende
kwetsuren oploopt.
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Legrand Group Belgium, met zetel in Diegem, is een merk van de Franse Legrand Group. Legrand is de
specialist op wereldvlak in elektrische en digitale woninginfrastructuren. Legrand levert al meer dan 60 jaar
geïntegreerde oplossingen voor het beheer van woningfuncties zoals verlichting, verwarming, energie,
netwerken en toegangscontrole. Legrand Group Belgium vertegenwoordigt de merken Legrand en BTicino
op de Belgische markt en is hiermee de specialist inzake elektrisch installatiemateriaal voor laagspanning.
Legrand en BTicino beschikken over een uitgebreid gamma innoverende producten voor de woningbouw
(schakelaars, domotica, distributie en beveiliging), de tertiaire sector (scholen, ziekenhuizen, kantoren,
hotels, …) evenals de industrie.
De Legrand Group ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt eenvoudige en innovatieve elektrische en digitale
systemen voor een eenvoudigere communicatie, een verhoogde veiligheid en beveiliging en een verbeterd
comfort in gebouwen. De catalogus bevat meer dan 215.000 items in 78 productfamilies. De groep telt bijna
36.000 medewerkers, is rechtstreeks aanwezig in meer dan 80 landen en verkoopt zijn producten in ruim
180 landen. In 2013 realiseerde Legrand Group een omzet van 4,5 miljard euro.

