Veľkoplošné
materiály
OSB/3 dosky
DOSKY OSB
Sú viacúčelové dosky vyrábané unikátnou technológiou lepenia orientovaných drevených triesok v troch vrstvách. Vo vrchných vrstvách sú orientované pozdĺžnym smerom, v stredovej vrstve sú orientované priečnym
smerom. Rozmery, tvar a smerová orientácia triesok v jednotlivých vrstvách
maximálne využívajú prirodzené vlastnosti dreva k dosiahnutiu tých najlepších mechanicko-fyzikálnych parametrov dosiek. Dosky neobsahujú prirodzené vady rastúceho dreva (hrče, praskliny a pod.). Veľkosť triesok v povrchovej vrstve umožňuje vyniknúť prirodzenej štruktúre, farbe a rustikalite
prírodného dreva a prinášajú tak nové možnosti v interiérovom designe.
Výroba OSB
Vyrábajú sa z kvalitného ihličnatého dreva. Prevažujúcou drevinou je smrek,
čiastočne sa využíva borovica. Tenké a veľkoplošné triesky sa šetrne vysušia, nanesú syntetickými živicami a stanoveným podielom parafínovej
emulzie. Výroba prebieha v nepretržitom procese kontinuálneho lisovania
pri spolupôsobení vysokých tlakov a teplôt. Mimoriadne dobrých mechanických vlastností je dosiahnuté výberom vhodného zdravého dreva, tak definovaným tvarom drevených triesok a najmä potom orientovaným vrstvením
do troch na seba navzájom kolmých vrstiev.
Vlastnosti OSB
• Ekologický materiál vhodný pre použitie v exteriéri a interiéri
• Všestranný stavebne konštrukčný materiál
		 s výbornými mechanickými vlastnosťami
• Materiál overený pre difúzne otvorené i difúzne zatvorené
		 konštrukčné systémy s radou prepracovaných detailov
• Prirodzený regulátor prestupu atmosferickej vlhkosti

doska trojvrstvová
povrchovo upravená
veľká odolnosť pozdĺž hlavnej osi
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obvodovou konštrukciou
Dobré tepelné a zvukovo izolačné vlastnosti overené 			
v systémových riešeniach
Vysoká rozmerová presnosť a tvarová stabilita
Možnosť presného opracovania bežnými drevoobrábacími nástrojmi
Ľahká fixácia pomocou klasických spojovacích prostriedkov
Vysoká rýchlosť suchej výstavby
Široká dostupnosť v mnohých predajniach po celej republike
Výhodný pomer cena : úžitková hodnota

Použitie OSB
S ich rastúcou popularitou rastie aj poznanie ich výnimočných vlastností a
počet vhodných aplikácií sa stále rozširuje. Uplatňujú sa v stavebníctve najmä pri suchej výstavbe obytných domov, drevodomov, nízkoenergetických,
pasívnych a ekologicky ohľaduplných budov.
Vhodné sú tiež pre bytové nadstavby, hospodárske objekty a rekonštrukčné
práce všetkých druhov ako:
• Plošný konštrukčný materiál drevostavieb
• Nosné prvky stropných a strešných konštrukcií stavieb
• Vystužujúce konštrukcie vonkajších a vnútorných stien
• Nosné a nášľapné vrstvy plávajúcich podláh
• Finálne pohľadové obloženie stien a stropov
• Materiál na sendvičové panely stien a stropov
• Materiál pre výrobu stropných nosníkov
• Plošný materiál pre opravy a rekonštrukcie
• Materiál pre tesárske a debniace práce
• Materiál pre dočasné oplotenie stavenísk a krytie otvorov v budovách
• Bunkové zostavy pre vybavenie stavenísk

OSB 3 KRONOSPAN hladká
Rozmer: 2500 x 1250 mm = 3,125 m2
Kód tovaru

Názov tovaru

Hrúbka
v mm

Balenie
ks/paleta

Balenie
pal./kamión

50OSB10

OSB 2500x1250x10mm

10

72

18

50OSB12

OSB 2500x1250x12mm

12

55

19

50OSB15

OSB 2500x1250x15mm

15

44

19

50OSB18

OSB 2500x1250x18mm

18

39

19

50OSB22

OSB 2500x1250x22mm

22

32

19

50OSB25

OSB 2500x1250x25mm

25

28

19

Hrúbka v
mm

Balenie
ks/paleta

Balenie
pal./kamión

OSB 3 KRONOPOL hladká
Rozmer: 2500x1250 mm = 3,125 m2
Kód tovaru

Názov tovaru

500SBKP8

OSB 2500x1250x8mm

8

120

14

500SBKP10

OSB 2500x1250x10mm

10

90

14

500SBKP12

OSB 2500x1250x12mm

12

78

14

500SBKP15

OSB 2500x1250x15mm

15

60

14

500SBKP18

OSB 2500x1250x18mm

18

54

14

500SBKP22

OSB 2500x1250x22mm

22

42

14

500SBKP25

OSB 2500x1250x25mm

25

38

14

LUNIT, s.r.o.

Na Rákoši 9263, 960 01 Zvolen
e-mail: dosky@lunit.sk
tel./fax: +421 45 544 12 83
mobil:
+421 918 312 949
mobil:
+421 948 052 337
OSB 3 KRONOPOL 4-stranné Pero-Drážka
Rozmer: 2500x675 mm = 1,69 m2
Kód tovaru

Názov tovaru

Hrúbka v
mm

Balenie
ks/paleta

Balenie
pal./kamión

50OSBKP12PD

OSB 2500x675x12mm

12

78

24

50OSBKP15PD

OSB 2500x675x15mm

15

60

24

50OSBKP18PD

OSB 2500x675x18mm

18

54

24

50OSBKP22PD

OSB 2500x675x22mm

22

42

24

50OSBKP25PD

OSB 2500x675x25mm

25

38

24

Technická špecifikácia OSB dosiek
Vlastnosti

Normy
Doska brúsená

Tolerancia rozmerov

Doska nebrúsená

± 0,3 mm
EN 324-1

Dĺžka a šírka
Tolerancia na hrane
Tolerancia pravouhlosti

Tolerancia
± 0,8 mm
± 3 mm

EN 324-2

1,5 mm/m
2 mm/m

Vlhkosť

EN 322

2 - 12 %

Tolerancia hustoty

EN 323

± 15 %

Emisie formaldehydu OSB

EN120

Trieda E1 ≤ 8 mg/100 g

Obchodný riaditeľ:
mobil: +421 948 516 254
e-mail: zavalec@lunit.sk
Obchodní zastupcovia:
Slovenská republika
Stred - Západ:
tel.:
+421 905 644 228
e-mail: kvasna@lunit.sk
Stred - Východ:
tel.:
+421 911 500 638
e-mail: timko@lunit.sk
Stred:
tel.:
+421 903 424 714
e-mail: simko@lunit.sk
Česká republika
Stred - Západ:
tel.:
+420 606 787 436
e-mail: kalas@lunit.sk
Stred - Východ:
tel.:
+420 702 031 541
e-mail: solich@lunit.sk
Maďarská republika
tel.:
+36 305 330 712
e-mail: lunit.hu@gmail.com
tel.:
+36 303 722 425
e-mail: bohus@lunit.sk
Poľská republika
tel.:
+48 515 668 521
e-mail: lunit.pl@gmail.com

www.lunit.sk

