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Kronospan OSB 3 SUPERFINISCH (utor+pero)

Lastnosti

Specifikacija

Debelina 18 mm

Širina 1.250 mm

Dolžina 2.500 mm

Teža 33,75 kg

Plošča

primerno za vlažna okolja Da

v statičnem pomenu tudi nosilni 
gradbeni elementi

Da

OSB

Vezava 4-stransko profil z utorom in peresom

Površina površina nebrušena

OSB SUPERFINISH plošče so lepljene plošče iz lesnega materiala, 
trakov furnirja velikih površin, ki so usmerjeno razvrščene. Plošče 
so trislojne zgradbe, trakovi furnirja v zgornji in spodnji prekrivni 
plasti so vzdolžno poravnane v smeri izdelave, "vmesne plasti" v 
srednjem sloju pa prečno. To načelo položaja zagotavlja izredno 
dobro stabilnost oblike in veliko trdnost.
OSB SUPERFINISH je izdelana iz kakovostnega lesa iglavcev iz 
trajnega gospodarjenja z gozdom. Prednostno je uporabljen les 
smreke. Delno je uporabljen tudi les bora. Vitki trakovi furnirja, 
velike površine so pozorno posušeni in v fazi proizvodnje 
prevlečeni z zmesjo sintetične smole in parafinske emulzije. 
Stiskanje plošč je opravljeno v brezkončnem, tekočem postopku 
izdelave ob visokem pritisku in temperaturi. Zaradi svoje izredno 
velike trdnosti je OSB SUPERFINISH izredno primerna za 
konstrukcijske namene. Z atraktivnim videzom naravnega lesa ter 
svetlo podobo nudi OSB SUPERFINISH dodatno še možnost 
različnega oblikovanja.

Debelina 18 mm Dolžina 2.500 mm Širina 1.250 mm Artikel št.: 09046/0008

EN 300

CE certifikat
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Specifikacija

Uporaba Lesena gradnja za toge oplate konstrukcij z lesenim okvirjem: stropovi, Lesena gradnja za 
toge oplate za konstrukcije lesenih okvirjev: oplata za stene, Lesena gradnja za nosilne toge 
oplate konstrukcij z lesenim okvirjem: opaži strehe, Lesena gradnja za nosilne toge oplate 
konstrukcij lesenih okvirjev: nadgradnja podov, Lesena gradnja za nosilne toge oplate 
konstrukcij z lesenimi okvirji: polagalne plošče, Notranja gradnja: pod, Industrijska uporaba: 
opaženje betona, Industrijska uporaba: embalaža, Notranja gradnja: ogrodja
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