TABELA PORÓWNAWCZA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
OSB-3
(norma)

CECHA PRODUKTU

JEDNOSTKA

G¢STOÂå

kg/m

750

630

WYTRZYMAŁOÂå NA
ZGINANIE - OÂ
WZDŁU˚NA

N/mm2

20

18

WYTRZYMAŁOÂå NA
ZGINANIE - OÂ POPRZECZNA

N/mm2

20

9

MODUŁ SPR¢˚YSTOÂCI
PRZY ZGINANIU
- OÂ WZDŁU˚NA

N/mm2

3500

3500

• elastycznoÊç płyty
identyczna z tà w osi wzdłu˝nej
płyty OSB
• brak mo˝liwoÊci popełnienia bł´du w trakcie prac
budowlanych

MODUŁ SPR¢˚YSTOÂCI
PRZY ZGINANIU

N/mm2

3500

1400

• ponad dwukrotnie podniesiony poziom elastycznoÊci płyty  
w porównaniu z osià poprzecznà płyty OSB-3

SP¢CZNIENIE PO 24 H

%

10

15

• gwarancja powrotu do kształtu pierwotnego płyty
po jej wyschni´ciu oraz mozliwoÊç dalszej pracy i pełnego  
wykorzystania matetriału
• mo˝liwoÊç zastosowania w łazienkach i zminimalizowanie
ryzyka wystàpienia pleÊni i grzybów
• ponad dwukrotnie wy˝szy poziom wytrzymałoÊci płyty
na rozciàganie, czyli trzymanie kołków, Êrub, gwoêdzi
i zawiasów
• pewnoÊç utrzymania znacznych obcià˝eƒ na mocowaniach
(minimalna odległoÊç gwoêdzia/wkr´tu od kraw´dzi: 8mm)

3

WYTRZYMAŁOÂå
NA ROZCIÑGANIE
(MPa)

N/mm

0,7

0,3

WYTRZYMAŁOÂå
NA ROZCIÑGANIE
PROSTOPADŁE
PO PRÓBIE GOTOWANIA

N/mm2

0,15

0,12

EN 13986

D-s1, d0
(trudno zapalna)

D-s2, d0
(łatwo zapalna)

Płyty szlifowane. Gładka
i jednolita powierzchnia
z mo˝liwoÊcià oklejania
i malowania. Przyklejanie papy, dachówki
bitumicznej, wykładziny,
linoleum, glazury, terakoty - bezproblemowe.

Nierównomierna
powierzchnia płyty
utrudnia przyklejenie
glazury, tapety czy
naniesienie innych
materialów jak np.
farba.
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Słaba recyklowalnoÊç.
Pełna recyklowalnoÊç.
Wykorzystywanie
Wykorzystywanie
wyłàcznie drewna
drewna recyklingowego,
okràgłego z wycinek.
zràbek i wiórów tartaStosowanie toksycznych
cznych. Naturalny
izocyjanianów
zapach drewna.
do produkcji OSB.

KORZYÂCI DLA U˚YTKOWNIKA
• wi´ksza spoistoÊç i sztywnoÊç dzi´ki zwi´kszeniu g´stoÊci
płyty budowlanej
o 17%
• wyraêna poprawa jakoÊci i komfortu przy układaniu podłóg
(fugi nie p´kajà pod ci´˝arem kroków) i dachów
(kraw´dzie okleiny dachowej nie odchylajà si´)

• podniesienie o 10% wytrzymałoÊci płyty
we wszystkich kierunkach

na zginanie

• ponad dwukrotnie wi´ksza wytrzymałoÊç płyty
  
na zginanie w osi poprzecznej
• pełna dowolnoÊç kierunku układania płyty
  
przy wykorzystaniu jej powierzchni do ostatniego kawałka

• gwarancja stabilnoÊci mocowaƒ płyty
pod wpływem
nawet skrajnie niekorzystnych warunków klimatycznych dzi´ki
zwi´kszonej o 25% wytrzymałoÊci
• zmniejszenie deprecjacji spowodowanej upływem czasu

• trudnopalnoÊç płyty
dzi´ki zwi´kszonej jej g´stoÊci
i zawartoÊci melaminy
(przewaga nad łatwopalnà płytà OSB-3)

• ogromne mo˝liwoÊci dalszej obróbki płyty
dzi´ki jej
zwi´kszonej przyczepnoÊci (adhezyjnoÊci): bejcowanie,
malowanie, tapetowanie bez farb, klejów wodnych
i fornirowania; ∏atwa obróbka kraw´dzi, mo˝liwoÊç frezowania
• doskonały materiał do szalunków (du˝a sztywnoÊç płyty
,
zr´bki nie odrywajà si´ z betonem)

• pełne zachowanie norm ochrony Êrodowiska
• wykorzystanie drewna recyclingowego i przetworzonego
surowca tartacznego
• zminimalizowanie emisji CO2 w procesie produkcji
• niewielka iloÊç powstajàcych odpadów
• zachowany pi´kny zapach naturalnego drewna

