TECHNICKÁ SPECIFIKACE
AGROP SWP
AGROP SWP – Vícevrstvá deska z rostlého dřeva
Popis

Vícevrstvé desky AGROP se vyrábí z jehličnatého řeziva sušeného na 8 % (modřín 12 %).
Každá vrstva desky je tvořena lamelami z masivního rostlého dřeva. Deska 3vrstvá se
skládá ze dvou vnějších vrstev a jedné středové vrstvy s kolmým průběhem vláken
k průběhu vláken svrchních vrstev. Deska 5vrstvá má dvě rovnoběžné povrchové vrstvy
z každé strany a jednu středovou vrstvu s kolmým průběhem vláken k průběhu vláken
povrchových vrstev. Tloušťka vrstev může být různá a určuje konečnou tloušťku desky.
Lamely středové vrstvy jsou lepeny podélně a délkově jsou napojovány natupo anebo
mohou být průběžné. Jejich tloušťka je maximálně 42 mm. Vnější vrstvy se vyrábí z průběžných lamel o tloušťce 6 nebo 9 mm a šířce 93 až 143 mm. Na jedné desce je vždy
stejná šířka povrchových lamel a jsou obrácené pravou stranou k povrchu. Podélné spoje
lamel v každé vrstvě jsou slepeny mezi sebou. Použité lepidlo je vodovzdorné a lepení
povrchových lamel odpovídá AW 100, případně D4 dle EN 204. Kvalita broušení odpovídá zrnitosti 100 (hrubší broušení na objednávku).

Technický základ

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

Provozní třídy desek

SWP/1 desky z rostlého dřeva pro použití v suchém prostředí
SWP/2 desky z rostlého dřeva pro použtí ve vlhkém prostředí
SWP/3 desky z rostlého dřeva pro použití ve venkovním prostředí

Zpracovávané dřeviny

SWP 10 (tuzemský smrk), SWP 30 (severský smrk), SWP 50 (modřín), SWP D0 (jedle)

Povrch

Všechny desky SWP jsou standardně broušeny zrnitostí 100.
Na přání hrubší zrnitost 50. Tloušťková tolerance broušení ± 0,2 mm

Formát desek

Deska SWP je velkoformátový plošný materiál dle EN 12775 vyráběný ve standardních
rozměrech a konstrukcích dle tabulky "Sortiment".
Rozměrové tolerance dle EN 13353.
Tolerance jmenovité šířky a délky ± 2 mm
Přímost boků: 1 mm/m
Pravoúhlost: 1 mm/m

Šířka svrchních lamel

93–143 mm

Kvality povrchu

Povrch desek SWP je tříděn do 4 základních kvalit A, B, C, D a jejich kombinací.
Parametry třídění v tabulce "Znaky pro třídění kvalit".
Upozornění: U standardního označení odpovídá kvalita uvedená jako první
horní straně desky SWP v balíku!
Třídění kvalit povrchových lamel probíhá podle EN 13017-1, Ö-Norm B 3022
a technických postupů AGROP NOVA a.s.
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Řezivo na výrobu

Řezivo na výrobu SWP pochází z trvale obhospodařovaných lesů od dodavatelů
certifikovaných podle PEFC.

Lepení

SWP jsou lepeny ve všech spojích.
Lepení odpovídá požadavkům:
AW100 podle DIN 68705 a B3008
D4 podle EN 204
Povrchové lamely jsou lepeny mezi sebou a k ploše středové vrstvy melaminovým
lepidlem.
Lamely středové vrstvy jsou lepeny PVAc lepidlem.
Vysprávky z přírodních suků jsou lepeny PVAc lepidlem.

Materiál na výspravy

tmel, vysprávky z přírodních suků průměrů od 10 do 40 mm

Škodlivé emise

HCHO - SWP jsou prakticky bez formaldehydu viz. "Datové listy".
SWP jsou vyráběny bez použití pentachlorfenolu, impregnačních látek
a organických rozpouštědel.

Další parametry

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

Přehled certifikátů a osvědčení

Natureplus – certifikát
PEFC – certifikát
ISPM – certifikát
BAZ NR. Z-9.1.572 – certifikát
Prohlášení o vlastnostech SWP
Prohlášení o vlastnostech STAT
Prohlášení o vlastnostech FREE
Prohlášení o vlastnostech STATIC
Osvědčení o shodě řízení výroby SWP/1, SWP/2, SWP/3 – certifikát
Osvědčení o shodě řízení výroby SWP/1 SD, SWP/2 SD, SWP/3 SD – certifikát
Limity emisí škodlivých látek
Analýza emisí – osvědčení o zkoušce
Limity emisí formaldehydu – osvědčení o zkoušce
Propustnost vodní páry – osvědčení o zkoušce

Odpad

Obalový materiál výrobku je likvidován dle platných předpisů zemí odběratele.
Odpady vzniklé při zpracování výrobku mohou být spáleny ve všech zařízeních
určených ke spalování dřevní hmoty.

www.agrop.cz

