
Biuro obsługi klienta +48 627 833 290

Firma	PFLEIDERER,	lider	wÊród	dostawców	najnowoczeÊniejszych	rozwiàzaƒ	i	produktów	dla	rynku	budowlanego,	prezentuje		
produkt	przyszłoÊci	–	drewnopochodnà	płyt´	budowlanà.	Szerokie	spektrum	zastosowaƒ	na	ka˝dym	etapie	budowy	lub	remontu		
–	od	fundamentu	a˝	po	dach.	Technologiczna	innowacyjnoÊç,	konkurencyjna	cena,	doskonała	jakoÊç	i	parametry
docenione	przez	profesjonalistów	oraz	inwestorów.

PŁYTY BUDOWLANE
WYTRZYMAŁE.	WILGOCIOODPORNE.	TRUDNOZAPALNE.

 standard: 2500 x 1250 mm gruboÊç: 10, 12, 15, 18, 22, 25 mm 
 piórowpust: 2485 x 605, 2485 x 1235 mm gruboÊç: 10*, 12*, 15, 18 , 22, 25 mm 

Formaty p∏yt budowlanych  :

* o dost´pnoÊç gruboÊci 10 i 12 mm zapytaj 
 naszego Menad˝era Rynku lub skontaktuj si´  
 z Biurem Obsługi Klienta



TECHNOLOGICZNA INNOWACYJNOÂå 
DOSKONA¸A JAKOÂå 

I PARAMETRY DOCENIONE PRZEZ 
PROFESJONALISTÓW.

Najwa˝niejsze zalety  wynikajà z jej swoistych cech, m.in. z jej  jednolitej  
struktury osiàgni´tej w specjalnym procesie technologicznym. Zwarta struktura zwi´ksza 
wytrzymałoÊç   na odkształcenia, ułatwia ci´cie, ogranicza strz´pienie kraw´dzi, 
pozwala precyzyjnie wierciç otwory oraz stabilizuje mocowanie wkr´tów, zszywek  
i gwoêdzi.  charakteryzuje si´ wysokà wytrzymałoÊcià – nie ugina si´ i nie łamie  
pod obcià˝eniami na jakie nara˝one mogà byç materiały stosowane do wykaƒczania  
Êcian i podłóg. 

Płyta  ma wyjàtkowà struktur´. Zbudowana  
jest z d∏ugich, cienkich wiórów u∏o˝onych w ró˝nych 
kierunkach co nadaje p∏ycie wysokà wytrzyma∏oÊç. 
Nie ugina si´ i nie ∏amie pod obcià˝eniem, na które 
nara˝one sà materia∏y stosowane do wykoƒczenia 
Êcian, pod∏óg i dachów. P∏yta  jest jednakowo 
wytrzyma∏a na obcià˝enia w ka˝dym kierunku.

Płyta posiada podwy˝szone parametry odpornoÊci 
na wod´. Dzi´ki swojej wyjàtkowej strukturze p∏yta 
budowlana  jest znacznie bardziej odporna 
na wilgoç, co daje mo˝liwoÊç zastosowania jej 
do pomieszczeƒ, w których wilgotnoÊç wzgl´dna  
dochodzi do 85% przez kilka tygodni w roku.

Dzi´ki nowoczesnej technologii produkcji stworzy
liÊmy materia∏ budowlany, który spe∏nia wszystkie 
rygorystyczne wymogi dotyczàce trudnozapalno
Êci. Zwi´kszona odpornoÊç na ogieƒ to jedna  
z najmocniejszych stron p∏yty .

klasyfikacja	reakcji	na	ogieƒ:	D-s1,	d0
klasyfikacja	reakcji	na	ogieƒ	dla	podłóg:	C	fl-	s1

TRUDNOZAPALNA

Płyty budowlane  uk∏adane na drewnianych 
belkach, mogà stanowiç sztywny, idealnie równy 
i gładki podkład pod przyszłà podłog´. Wykona
ny w ten sposób podk∏ad mo˝na zastosowaç  
w kuchniach i łazienkach, gdy˝ płyta jest odporna 
na wilgoç i nie ulega deformacji czy rozwarstwie
niu, jest wytrzymała i znosi du˝e obcià˝enia.

Płyty budowlane  mo˝na wykorzystywaç jako  
tworzywo konstrukcyjne lekkich Êcian działo
wych np. przy wykoƒczeniu poddasza. W domach  
o konstrukcji szkieletowej płyty u˝yte mogà byç na 
Êcianach zewn´trznych jako doskona∏y materiał 
izolacyjny. 

WYTRZYMAŁA

CIEPŁO... CIEPLEJ...  

WŁASNOÂå WSPÓŁCZYNNIK WARTOÂå

PRZEPuSZCZAlNOÂå PARy WODNEJ m

 dla du˝ej wilgotnoÊci powietrza 15

 dla małej wilgotnoÊci powietrza 50

POChłANiANiE DèWi¢Ku a

 cz´stotliwoÊç od 250 do 500 hz 0,10

 cz´stotliwoÊç od 1000 do 2000 hz 0,25

PRZEWODNOÂå CiEPlNA l 0,12 (W/m•k)

PłyTA BuDOWlANA  12 mm  WłASNOÂCi

Formaty p∏yt budowlanych :   
2500 x 1250 mm gruboÊç: 10, 12, 15, 18, 22, 25 mm, inne formaty na zamówienie

WILGOCIOODPORNA 01 PODŁOGI 02 ÂCIANY



 TEGO RODZAJU PŁYTY REKOMENDOWANE 
SÑ DO WYKONYWANIA POSZYå  

DACHOWYCH, POSZYCIA STROPÓW, 
PODŁÓG ORAZ ÂCIAN.

Doskonała w swoich parametrach płyta  zyskała dodatkowy u˝ytkowy walor  
w postaci łàczàcego frezu. W ten sposób powstała płyta wiórowa konstrukcyjna  
budowlana   piórowpust. Połàczenie to gwarantuje u˝ytkownikom jeszcze  
lepsze wykorzystanie materiału, krótki czas uzyskania gładkiej jednolitej powierzchni 
o doskonałych parametrach wytrzymałoÊciowych, zmniejszenie mostków termicznych  
przy realizacji prac dekarskich. Tym samym płyty mfp piórowpust pozwalajà  
na znaczne oszcz´dnoÊci.

PŁYTY BUDOWLANE  

I PŁYTA  PIÓRO-WPUST TO*:
• 150% wi´ksza sztywnoÊç

• 122% wi´cej wytrzymałoÊci na zginanie 

• 33% wi´ksza odpornoÊç na wod´

•	100% pewniejsze mocowanie Êrub, 

 wkr´tów itp.

•	19% wi´cej g´stoÊci i g∏adkoÊci 

 
* w porównaniu do normy OSB3

Płyty  doskonale sprawdzajà si´ w budow
nictwie inwestycyjnym producentów drewnianych 
domów całorocznych oraz rekreacyjnych o kon
strukcji szkieletowej.

NAZWA DŁUGOÂå** SZEROKOÂå** GRUBOÂå SZT.	NA	PALECIE ILOÂå	PALET* ILOÂå	[m3]*
	standard 2500 1250 10 80 11 27,5
	standard 2500 1250 12 72 11 29,7
	standard 2500 1250 15 56 11 28,87
	standard 2500 1250 18 48 11 29,7
	standard 2500 1250 22 40 11 30,25
	standard 2500 1250 25 32 11 27,5
	piórowpust 2485 605 15 56 22 27,78
	piórowpust 2485 1235 15 56 11 28,36
	piórowpust 2485 605 18 48 22 28,58
	piórowpust 2485 1235 18 48 11 29,17
	piórowpust 2485 605 22 40 22 29,11
	piórowpust 2485 1235 22 40 11 29,71
	piórowpust 2485 605 25 32 22 26,46
	piórowpust 2485 1235 25 32 11 27,01

Płyty budowlane  to znakomity materiał do 
wykorzystania w pracach dekarskich, jako sztyw
ne poszycie pod pokrycie dachowe. Poszycie 
jest gładkie i równe, łatwo je pokryç membranà 
przeciwwilgociowà i uło˝yç materiały jak np. bla
cha, dachówka, czy gont bitumiczny.

Strop wykonany przy u˝yciu płyty budowlanej  
jest stosunkowo lekki, a zarazem wytrzymały. To 
rozwiàzanie, które mo˝na poleciç w budownictwie 
szkieletowym, a tak˝e w domach budowanych 
w tradycyjnej technologii. Strop z płyty  ma 
znakomità izolacyjnoÊç termicznà i akustycznà.

Formaty p∏yt budowlanych  piórowpust (krycie netto):   

2485 x 605, 2485 x 1235 mm gruboÊç: 10*, 12*, 15, 18, 22, 25 mm
*o dost´pnoÊç gruboÊci 10 i 12 mm zapytaj naszego Menad˝era Rynku lub skontaktuj si´ z Biurem Obsługi Klienta

04 DACHY03 STROPY 05 DOMY SZKIELETOWE

PŁYTA BUDOWLANA  - STANDARDY PAKOWANIA



•	 przed	u˝yciem	płyt	w	miejscu	docelowym	zaleca	si´	24h	okres	aklimatyzacji	do	nowych	warunków
•	 płyty	drewnopochodne  muszà	byç	zabezpieczone	przed	bezpoÊrednim	działaniem	wody		

zarówno	podczas	prac	budowlanych,	jak	i	przed	oraz	po	monta˝u
•	 powierzchnia	płyty	jest	szlifowana	–	po	działaniu	wody	płyta	traci	swojà	gładkoÊç
•	 płyty	nadajà	si´	do	u˝ytku	wyłàcznie	suche,	bez	oznak	mokrych	miejsc,	w	ten	sposób		

zapewniamy	pełnà	wytrzymałoÊç	i	bezpieczeƒstwo	prac	budowlanych
•	 przy	monta˝u	podłóg	pływajàcych	lub	pomi´dzy	Êcianami	i	przy	kominach	zalecamy	szczelin´		

dylatacyjnà	12	mm	pomi´dzy	płytà,	a	Êcianà
•	przy	odcinkach	dłu˝szych	ni˝	12	m	zalecamy	szczelin´	dylatacyjnà	25	mm
•	niepodparte	na	legarach	dłu˝sze	kraw´dzie	płyty	pióro-wpust	mogà	wymagaç	odpowiedniej	podpory
•	 płyty	pióro-wpust	posiadajà	cz´Êç	górnà	oraz	dolnà	(bazowà).	Na	cz´Êci	dolnej	znajduje	si´		

napis	techniczny.	Płyty	pióro-wpust	układamy	napisem	do	dołu

•  stosowaç płyty gruboÊci 12 lub 15 mm na po
szycie Êcian zewn´trznych, 10 mm wewnàtrz 
budynku

•  płyty układaç w pionie lub w poziomie z przesu
ni´ciem ½ płyty wzgl´dem siebie

•  przy układaniu du˝ych powierzchni (pow. 12 mb)  
zalecamy wykonanie dodatkowej szcze liny dyla
tacyjnej szerokoÊci 25 mm, na ka˝ dej kraw´dzi 
połàczenia płyt (dla piórowpust min. 1 mm na 
powierzchniach bazo wych czyli niezadrukowa
nych) niezale˝nie od szczeliny przy Êcianie. 
Szczelin´ nale˝y wypeł niç masà elastycznà 
przeznaczonà do drewna

•  przy gruboÊci płyty 12 mm stosowaç gwoêdzie 
zwykłe lub spiralne 51 mm lub karbowane 
długoÊci min. 45 mm

•  stosowaç wkr´ty typu SPAX 4 x 35 o długoÊci 
gwintu 23 mm

•  mi´dzy gwoêdziami lub Êrubami zachowaç 
odległoÊç max. 150 mm po skrajnych kra w´
dziach i max. 300 mm w Êrodku płyty 

•  aby uniknàç wyrywania płyt przy kraw´dziach, 
nale˝y zachowaç minimalny odst´p gwoêdzia 
od kraw´dzi, wynoszàcy 8 mm oraz 16 mm od 
naro˝nika (dla piórowpust odpowiednio 16 mm 
i 32 mm)

•  płyty układaç mijankowo z przesuni´ciem ½ 
płyty wzgl´dem siebie, prostopadle lub równo
legle do krokwi

•  zalecamy wykonanie dodatkowej szcze liny dyla
tacyjnej szerokoÊci 25 mm, na ka˝ dej kraw´dzi 
połàczenia płyt (dla piórowpust min. 1 mm na 
powierzchniach bazo wych czyli niezadrukowa
nych) niezale˝nie od szczeliny przy Êcianie.

•  przy gruboÊci płyty 15 mm stosowaç gwoêdzie 
zwykłe lub spiralne długoÊci min. 51 mm lub 
karbowane długoÊci min. 45 mm

•  stosowaç wkr´ty typu SPAX 4 x 40 o długoÊci 
gwintu 35 mm

•  mi´dzy gwoêdziami lub Êrubami zachowaç odle
głoÊç max. 150 mm po skrajnych kraw´ dziach  
i max. 300 mm w Êrodku płyty 

•  aby uniknàç wyrywania płyt przy kraw´dziach, 
nale˝y zachowaç minimalny odst´p gwoê dzia 
od kraw´dzi, wynoszàcy 8 mm oraz 16 mm od 
naro˝nika (dla piórowpust odpowiednio 16 mm 
i 32 mm)

•  płyty układaç z przesuni´ciem 1/2 płyty wzgl´
dem siebie, prostopadle lub wzdłu˝nie do belek 
stropowych,

•  przy układaniu du˝ych powierzchni (pow. 12 mb)  
zalecamy wykonanie dodatkowej szcze liny dyla
tacyjnej szerokoÊci 25 mm, na ka˝ dej kraw´dzi 
połàczenia płyt (dla piórowpust min. 1 mm na 
powierzchniach bazo wych czyli niezadrukowa
nych) niezale˝nie od szczeliny przy Êcianie. 
Szczelin´ nale˝y wypeł niç masà elastycznà 
przeznaczonà do drewna

•  izolowaç płyt´ od belek stropowych

•  stosowaç dylatacj´ od Êciany 12 mm

•  przy gruboÊci płyty 22 mm stosowaç gwoêdzie 
zwykłe lub spiralne długoÊci min. 51 mm lub 
karbowane długoÊci min. 45 mm.

•  stosowaç wkr´ty typu SPAX 4 x 60 o długoÊci 
gwintu 35 mm

•  mi´dzy gwoêdziami lub Êrubami zachowaç 
odległoÊç max. 150 mm po skrajnych kraw´
dziach i max. 300 mm w Êrodku płyty

•  aby uniknàç wyrywania płyt przy kraw´dziach, 
nale˝y zachowaç minimalny odst´p gwoêdzia 
od kraw´dzi, wynoszàcy 8 mm oraz 16 mm od 
naro˝nika (dla piórowpust odpowiednio 16 mm 
i 32 mm)

Zawarte w niniejszym dokumencie informacje stanowià wyłàcznie materiał poglàdowy opracowany w celu zaprezentowania przykładowych obszarów zastosowaƒ produktu. Nie zast´pujà one pełnej 
specyfikacji produktu, która wyznacza zakres odpowiedzialnoÊci producenta. Producent nie gwarantuje, ani te˝ nie przyjmuje odpowiedzialnoÊci za mo˝liwoÊç zastosowania produktu oraz jego  
przydatnoÊç i trwałoÊç do ka˝dego celu zamierzonego przez nabywc´. W szczególnoÊci producent zwraca uwag´, i˝ produkt winien zostaç dopuszczony do wykorzystania w projekcie budowlanym,  
zaÊ jego zastosowanie powinno zostaç poprzedzone analizà czynników wpływajàcych na zachowanie parametrów produktu.

Stosowanie	 Płyt	 Budowlanych  musi	 odbywaç	 si´	 zgodnie	 z	 projektem	 budowlanym	 i	 warunkami	 technicznymi	 u˝ytkowania		
budynku	z	zastosowaniem	przepisów	prawa	budowlanego.

W	 przypadku	 stosowania	 klejów	 lub	 farb	 wodnych	 nale˝y	 odizolowaç	 płyt´	 	 poprzez	 jej	 zaimpregnowanie	 lub	 pomalowanie		
Êrodkami	 na	 bazie	 innych	 rozpuszczalników	w	 celu	 uzyskania	 gładkiej	 powierzchni.	W	 ten	 sposób	unikniemy	powstania	 drobnych		
nierównoÊci	wynikajàcych	z	p´cznienia	warstwy	zewn´trznej.

01 POSZYCIE STROPU/PODŁOGI 02 POSZYCIE ÂCIAN 03 POSZYCIE DACHU



TRANSPORT I WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Płyty Budowlane  podczas transportu nale˝y tak zabezpieczyç, aby nie uległy uszkodzeniu, szczególnie nale˝y zadbaç o ich kraw´dzie.  
Zaleca si´ składowaç płyty w miejscu nie nara˝onym na działanie warunków atmosferycznych.

Płyty składowaç na wczeÊniej wyrównanym pod
ło˝u odizolowanym od wilgoci z gruntu.

O ile płyty nie mogà byç składowane pod dachem 
nale˝y zabezpieczyç je przed warunkami atmosfe
rycznymi zapewniajàc przewietrzanie.

Do zabezpieczenia płyt stosowaç plandeki lub 
folie gwarantujàce odprowadzenie wilgoci spod 
przykrycia.

OBCIÑ˚ENIE	RUCHOME  
p	(N/m2)

GRUBOÂå	SUROWEJ	PŁYTY	

12 15 18 22 25

1,00 550 750 900 900 1.450

1,50 450 610 650 800 1.250

2,00 400 550 600 700 1.100

2,50 300 480 550 630 1.000

3,00  440 500 540 850

5,00  380 440 450 700

7,50  330 350 380 600

Płyta  umieszczona tylko na co najmniej 3 podporach.
Maksymalny odst´p mi´dzy podporami (mm) dla systemów 
jednoprz´s∏owych przy obcià˝eniu powierzchniowym.

DOPUSZCZALNE	UGI¢CIA	-	1/300

03

OBCIÑ˚ENIE	RUCHOME  
p	(N/m2)

GRUBOÂå	SUROWEJ	PŁYTY	

12 15 18 22 25

1,00 450 650 850 1.100 1.300

1,50 400 550 700 950 1.100

2,00 350 470 600 800 1.000

2,50 300 420 550 750 900

3,00  380 460 620 750

5,00  350 390 520 620

7,50  300 350 420 520

Płyta  umieszczona tylko na co najmniej 3 podporach.
Maksymalny odst´p mi´dzy podporami (mm) dla systemów 
jednoprz´s∏owych przy obcià˝eniu powierzchniowym.

DOPUSZCZALNE	UGI¢CIA	-	1/400

04

OBCIÑ˚ENIE	RUCHOME  
p	(N/m2)

GRUBOÂå	SUROWEJ	PŁYTY	

12 15 18 22 25

1,00 500 620 730 900 1000

1,50 420 540 650 800 900

2,00 400 490 600 710 800

2,50 300 460 550 670 750

3,00  420 500 600 690

5,00  350 440 540 610

7,50  300 350 400 530

Płyta  umieszczona tylko na 2 podporach.
Maksymalny odst´p mi´dzy podporami (mm) dla systemów 
jednoprz´s∏owych przy obcià˝eniu powierzchniowym.

DOPUSZCZALNE	UGI¢CIA	-	1/300

01

1,00 kN/m2 odpowiada ok. 100 kg/m2

1,00 kN/m2 odpowiada ok. 100 kg/m2

OBCIÑ˚ENIE	RUCHOME  
p	(N/m2)

GRUBOÂå	SUROWEJ	PŁYTY	

12 15 18 22 25

1,00 450 550 650 800 900

1,50 400 500 590 750 800

2,00 350 450 540 650 750

2,50 300 430 500 600 690

3,00  400 450 550 620

5,00  380 390 500 550

7,50  300 350 400 450

Płyta  umieszczona tylko na 2 podporach.
Maksymalny odst´p mi´dzy podporami (mm) dla systemów 
jednoprz´s∏owych przy obcià˝eniu powierzchniowym.

DOPUSZCZALNE	UGI¢CIA	-	1/400

02

1,00 kN/m2 odpowiada ok. 100 kg/m2

1,00 kN/m2 odpowiada ok. 100 kg/m2

WŁAÂCIWOÂCI Metoda	pomiaru Dla	gruboÊci Rozstaw	słupów

BADANiE ODPORNOÂCi NA uDERZENiE (ÂCiANy) PNEN 596:1999 12 mm 700 mm

WŁAÂCIWOÂCI Metoda	pomiaru Dla	gruboÊci Rozstaw	podpór

BADANiE ODPORNOÂCi NA uDERZENiE PNEN 1195:2004

18 mm 800 mm (podłogi)
25 mm 800 mm (podłogi)
18 mm 900 mm (dachy)
25 mm 900 mm (dachy)

BADANiE WyTRZyMAłOÂCi i SZTyWNOÂCi  
PODCZAS OBCiÑ˚ENiA PuNKTOWEGO

PNEN 1195:2004 z 
uwzgl´dnieniem PNEN 

12871:2004

18 mm 800 mm (podłogi)
25 mm 800 mm (podłogi)
18 mm 900 mm (dachy)
25 mm 900 mm (dachy)

ROZSTAWY PODPÓR, UGI¢CIA



Certyfikaty	CE	i	ZKP	płyty	wiórowej		
budowlanej	konstrukcyjnej	 	typ	P5

Deklaracja	WłaÊciwoÊci	U˝ytkowych

Produkt	zgodny	z	normà	EN13986	

Atest	higieniczny

CECHA	PRODUKTU JEDNOSTKA 	 OSB3  
(norma) 

KORZYÂCI	DLA	U˚YTKOWNIKA

	G¢STOÂå kg/m3 750 630

• 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´)

WYTRZYMAŁOÂå	NA		
ZGINANIE	-	OÂ	WZDŁU˚NA

N/mm2 20 18
• podniesienie o 10% wytrzymałoÊci płyty  na zginanie we 

wszystkich kierunkach

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

WYTRZYMAŁOÂå		
NA	ROZCIÑGANIE			
(MPa)	

N/mm2 0,7 0,3

• 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: płyta  

  8 mm, płyta OSB3 10 mm)

WYTRZYMAŁOÂå		
NA	ROZCIÑGANIE	
PROSTOPADŁE		
PO	PRÓBIE	GOTOWANIA	

N/mm2 0,15 0,12

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

• zmniejszenie deprecjacji spowodowanej upływem czasu

KLASA	PALNOÂCI EN 13986
Ds1, d0  

(trudno zapalna)
Ds2, d0  

(łatwo zapalna)
• trudnopalnoÊç płyty  dzi´ki zwi´kszonej jej g´stoÊci i za

wartoÊci melaminy (przewaga nad łatwopalnà płytà OSB3)

WALORY	ESTETYCZNE

Płyty szlifowane. Gładka 
i jednolita powierzchnia  
z mo˝liwoÊcià oklejania  
i malowania. Przykle
janie papy, dachówki 

bitumicznej, wykładziny, 
linoleum, glazury, terakoty 

 bezproblemowe.

Nierównomierna  
powierzchnia płyty  

utrudnia przyklejenie  
glazury, tapety czy  
naniesienie innych  

materialów jak np. farba.

• 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) i znakowania  
w przypadku np. opakowaƒ

EKOLOGIA

Pełna recyklowalnoÊç. 
Wykorzystywanie  

drewna recyklingowego, 
zràbek i wiórów tarta

cznych. Naturalny 
zapach drewna.

Słaba recyklowalnoÊç. 
Wykorzystywanie 
wyłàcznie drewna 

okràgłego z wycinek.
Stosowanie toksycznych 

izocyjanianów  
do produkcji OSB.

• 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

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 OSB3

WYTRZYMAŁOÂå	NA		
ZGINANIE	-	OÂ	POPRZECZNA

N/mm2 20 9

• ponad dwukrotnie wi´ksza wytrzymałoÊç płyty    
na zginanie w osi poprzecznej

• pełna dowolnoÊç kierunku układania płyty    
przy wykorzystaniu jej powierzchni do ostatniego kawałka

MOCNE STRONY MOCNEJ PŁYTY
TABELA PARAMETRÓW TEChNiCzNYCh

Biuro obsługi klienta +48 627 833 290
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