Vícevrstvá deska z rostlého døeva (SWP)
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
(SWP - Solid wood panel)

Popis:

Vícevrstvá deska z rostlého døeva vyrobena z jedné støedové vrstvy a dvou vnìjích
vrstev. Lamely obou svrchních vrstev mají rovnobìný prùbìh vláken,
v podélném smìru bez spojù. Lamely støedové vrstvy jsou slepeny na tupo
v podélném i pøíèném smìru. Kadá vrstva je tvoøena lamelami z rostlého døeva
kadá vrstva lamel je oproti pøedchozí otoèena o 90°. Jednotlivé vrstvy SWP jsou
vyrábìny ze stejné døeviny.

Technický základ:

EN 13353
EN 13986 CE
Ö-Norm B3022
DIN 68800
Stavebnì technický certifikát Z-9.1-572

Provozní tøídy desek:

SWP/1 desky z rostlého døeva pro pouití v suchém prostøedí
SWP/2 desky z rostlého døeva pro pouití ve vlhkém prostøedí
SWP/3 desky z rostlého døeva pro pouití ve venkovním prostøedí

Zpracovávané døeviny:

smrk støedoevropský, smrk severský, modøín sibiøský, severská borovice

Povrch SWP:

Vechny SWP jsou standardnì broueny zrnitostí 100.
Na pøání hrubí zrnitost 50. Tlouková tolerance brouení ± 0,2 mm

Formát desek:

SWP je velkoformátový ploný materiál dle EN 12775
vyrábìný ve standardních rozmìrech a konstrukci dle tabulky "Pøehled sortimentu".
Rozmìrové tolerance dle EN 13353.
Tolerance jmenovité íøky a délky ± 2 mm
Pøímost bokù: 1 mm/m
Pravoúhlost: 1 mm/m

íøka svrchních lamel:

93 - 143 mm

Kvality povrchu:

Povrch SWP je tøídìn do 4 základních kvalit A, B, C, D a jejich kombinací
Parametry tøídìní v tabulce "Klasifikace kvalit SWP".
Upozornìní: U standardního oznaèení odpovídá kvalita uvedená
jako první horní stranu SWP v balíku!
Tøídìní kvalit povrchových lamel probíhá podle EN 13017-1, Ö-Norm B 3022
a technických postupù AGROP NOVA a.s.

Øezivo na výrobu SWP:

Øezivo na výrobu SWP pochází z trvale obhospodaøovaných lesù
od dodavatelù certifikovaných podle PEFC.

Lepení:

SWP jsou lepeny ve vech spojích.
Lepení odpovídá poadavkùm:
AW100 podle DIN 68705 a B3008
D4 podle EN 204
Povrchové lamely jsou lepeny mezi sebou a k ploe støedové vrstvy lepícím
systémem MUPF firmy Casco Cascomin 1232 s tvrdidlem 2545.
Lamely støedové vrstvy jsou lepeny PVAC lepidlem.
Vysprávky z pøírodních sukù jsou lepeny PVAC lepidlem.

Materiál na výspravy:

tmel, vysprávky z pøírodních sukù prùmìrù od 10 do 40 mm

kodlivé emise:

HCHO - SWP jsou prakticky bez formaldehydu viz. "Datové listy".
SWP jsou vyrábìny bez pouití pentachlorfenolu,
impregnaèních látek a organických rozpoutìdel.

Dalí parametry SWP:

Mechanicko fyzikální vlastnosti jednotlivých typù desek a stavebnì-technické
hodnoty jsou uvedeny v jejich "Datových listech".

Pøehled certifikátù
a osvìdèení:

PEFC
ISPM
BAZ
Akzo Nobel emise formaldehydu

Odpad:

Obalový materiál výrobku je likvidován dle platných pøedpisù zemí
odbìratele (napø. Intersehroh, Ekocom).
Odpady vzniklé pøi zpracování výrobku mohou být spáleny ve vech
zaøízeních urèených ke spalování døevní hmoty.

