
Q.zero het eerste milieuvriendelijke produktie proces

 uniek  vernieuwend  schoon  

het grootst mogelijke respect voor het milieu in de fabricage van produkten volgens 
traditionele productie processen van composiet blokken.

elimineren van ongewenste vluchtige bestanddelen.

Betrouwbaarheid en betere technische en fysische eigenschappen (bestendigheid tegen 
buiging en tegen alkalische stoffen, etc).

Aanzienlijke vermindering van de impact op het milieu, zowel tijdens de verdere verwerking van de 
blokken, als tijdens het tot afval verwerken van het produkt aan het einde van de levenscyclus. 

vooruitlopende op de toekomstige vereisten van het comité voor standaardisatie van de 
europese unie voor de compositie van bouwmaterialen en de beheersing van uitstoot van 
schadelijke stoffen in het milieu.
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een vernieuwend, exclusief en 
milieuvriendelijk produktie proces



Q.zero toekomst gericht onderzoek

Quarella is altijd al een koploper geweest op het gebied van de produktie van kunsthars 
gebonden composietsteen dankzij doorlopende investeringen in onderzoek en ontwikkeling. 
deze succesvolle strategie maakt het mogelijk om vooruit te lopen op de marktontwikkeling en 
daardoor met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. 

een team van technische experts is in onze laboratoria onafgebroken bezig met zowel de 
verbetering van de technisch-fysische eigenschappen van het product als met het bestuderen 
van het design, de textuur en de kleur hiervan. dit alles om het best mogelijke resultaat te 
bereiken. 

Quarella’s interne afdeling voor onderzoek en ontwikkeling heeft met Q.zero een nieuw 
en exclusief produktie proces gerealiseerd dat kan worden toegepast op marmer composiet 
blokken en op evo blokken (kwarts/silicium composiet) en dat tevens de beste technische 
eigenschappen van het produkt verenigt met de meest recente milieu eisen.

 kwAliteit  design  onderzoek



Q.zero in de kern vAn het produktie proces

het traditionele produktie proces van composietsteen blokken (marmer of evo) kan als volgt worden 
beschreven:

1.  selectie van grondstoffen die tegemoet komt aan de estetische en technische normen

2.  vermenging van grondstoffen volgens van tevoren vastgestelde criteria

3.  persen van het mengsel door middel van vibratie en gelijktijdige compressie onder vacuüm volgens duidelijk vooraf vastgestelde criteria en volgorde.

4.  het drogen vAn het mengsel tot het een uitgehArd blok is.

Q.zero werkt in de kern van het produktie proces tijdens de laatste fase waarin uitharding 
van het kunsthars plaatsvindt. het gebruik van een specifiek bindmiddel gedurende deze fase en 
bovenal de exclusieve procedure voor uitharding van het blok (die plaatsvindt in diverse fasen, in 
verscheidene opslagruimtes en onder verschillende gecontroleerde temperaturen) reduceert het 
optreden van onvolledige uitharding tot een minimum.

 exclusieve technologie



Q.zero voorkomt onvolledige uithArding

met Q.zero is de kans op onvolledige uitharding te verwaarlozen waardoor het vrijkomen van 
vluchtige organische bestanddelen (v.olatile o.rganic c.ompounds) wordt beperkt, na het voltooien 
van het uithardingsproces. tegelijkertijd verbetert het de technische en fysische eigenschappen 
(buigsterkte en bestendigheid tegen alkalische stoffen, etc.) van het blok en van de daaruit resul-
terende eindprodukten.

laboratorium onderzoek wijst uit dat Q.zero de uitstoot van resten van de v.o.c.’s beperkt 
tot één honderdste van de waarde die vrijkomt bij de traditionele produktie systemen. hierdoor 
verdwijnt zo goed als volledig de mogelijke aanwezigheid van resten van reactieve stoffen in het 
eindprodukt.dit brengt tevens met zich mee dat er geen uitstoot meer plaatsvindt van vluchtige 
bestanddelen in de atmosfeer en voorkomt het wegvloeien van restafvalstoffen.  

 krAcht  Bestendigheid  BetrouwBAArheid


