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New Ecological Trend in Construction

Nový ekologický trend ve stavebnictví
Desky OSB SUPERFINISH@ ECO jsou ekologickou variantou desek OSB,
které vyrábí spolecnost Kronospan. Jejich hlavním. bonusem. je výroba
bez použití lepidel na bázi formaldehydu.
Tato novinka byla verejnosti
predstavena
na letošních Stavebních veletrzích Brno.
Desky OSB (Oriented Strands Board)
- cili desky z velkoplošných orientovaných trísek získávají stále vetší oblibu
u zpracovatelu jako nosný konstrukcní
materiál a také i jako pohledový materiál se zajímavým povrchem. Vyrábejí se
unikátní technologií lepení drevených trísek ve trech na sebe navzájem kolmých
vrstvách.

emisí škodlivin. Touto inovací plne napl-

nujemefilozofiinašíspolecnosti- nabízet
progresivní výrobky a zároven významnou merou prispívat ke zlepšení kvality bydlení i životního prostredí. Struktura, barva a rustikalita prírodního dreva
spolu s bezformaldehydovým pojením
dávají deskám 058 SUPERFINISH@
ECO
nové možnosti i v interiérovém desig-
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né kvalitativní poradavky výroby OSB
desek je využíván pri výrobe drevotrískových desek, aniž by se ztratila energie
vložená do vysušení trísek.
K dalším vlastnostem patrí také vysoká
rozmerová presnost a tvarová stabilita,
která umožnuje presné opracování bežnými drevoobrábecími nástroji, a snadná
fixace pomocí klasických spojovacích
prostredku.
Desky OSB SUPERFINISH@ECO lze
použít v prostredích se zvýšenou vlhkostí vzduchu, za zmínku stojí také dobré tepelne a zvukove izolacní vlastnosti v ruzných rešeních sendvicových
konstrukcí drevostaveb. S výhodami se
používá u konstrukcí drevostaveb oznacovaných jako difúzne otevrené, kde
OSB deska plní krome funkce staticky
nosné i funkci vrstvy parobrzdící a vzduchove neprodyšné.
Díky svým vlastnostem je možné desky
OSB SUPERFINISH@
ECO používat kombinovane jako konstrukcní a zároven
i architektonický
prvek bez rizika ná-

- -- -- - - .- lepeno bez formaldehydu
"Prulomovým pocinem jihlavského
Kronospanu je rozšírení bezformaldehydového lepení z "exkluzivního" typu
058/4 do na trhu nejrozšírenejšího typu
058/3," uvedla k tomu obchodní reditelka Kronospan Ing. Sylva Krechlerová.
KronospanJihlava je jediným tuzemským
výrobcem OSB desek a k prechodu na
OSBSUPERFINISH@ECOdojde
postupne
v prubehu roku 2008, pricemž nejvíce
formátu v novém provedení se na trh
dostalo již v prubehu dubna.
"Spolecnost Kronospan vychází s predstihem vstríc ocekávanému vývoji v EU,
který trvale pusobí na celkové snižování
Zpracováno
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rustu emitujích škodlivin (formaldehyd)
do uzavreného interiéru prostoru interiéru. S jejich rostoucí popularitou roste

nu.", doplnil produktový manažer OSB
Ing. Petr Stejskal.

Vlastnosti a použití desek
Desky OSB SUPERFINISH@ECO predstavují unikátní kombinaci užitných vlastností. Jedná se o ekologický materiál
z 95 % tvorený ze dreva vhodný pro užití
v interiéru i v chráneném exteriéru. Tento
všestranný stavebne konstrukcní materiál má výborné mechanické vlastnosti,
zejména vynikající hodnoty v pevnosti
v ohybu, tlaku a tahu. Desky OSB SUPERFINISH@ECO jsou plne recyklovatelné.
Také využití drevní suroviny pri výrobe je
100%. Vytrídený materiál nesplnující prís-

D.esky fi1SB {Drientj:fd Strands Board]
se I/Y.fpbejí z velkoplošných trísek

z tiskových podkladu spolecnosti
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-- -i poznání jejich výjimecných vlastností
a pocet vhodných apl ikací se stále rozširuje.

Všestranný materiál
pro drevostavby
Ve stavebnictví

se uplatnují

suché výstavbe obytných

bázi dreva, nízkoenergetických,

a rekonstrukcní

práce všeho

plošný konstrukcní

materiál drevo-

.

nosné prvky stropních a strešních
konstrukcí staveb,

.

vyztužující

konstrukce vnejších

a vn itrních sten,

bytek, výplne dverí a další nábytkové
prvky. Z ostatních oblastí stojí za zmínku
výstavnictví (napr. na konstrukce prodejních a výstavních stánku, pódií, výrobu
billboardu a velkoplošných reklam), scénografie, výroba obalu, palet, preprav-

.

materiál pro výroba stropních
I-nosníku,

.

plošný materiál pro opravy
a rekonstrukce,

mi nároky a ve skladovém hospodárství (regály, ploty, apod.).
O

.
.
.

materiál pro tesarskéa bednící práce,
materiál pro ztracené bednení,

r---

.

ních kontejneru s vysokými technický-

docasné oplocení staveništ a krytí
otvoru v budovách,
bunkové sestavy pro vybavení

staven
išt.

staveb,

bytkárství jako kostry pro calounený ná-

materiál na sendvicové panely sten
a stropu,

druhu. Uplatnují se jako:

.

nosné a nášlapné vrstvy plovoucích
podlah,
finální pohledové obložení sten
a stropu,

.

pasivních

budov. Vhodné

jsou rovnež pro bytové nástavby, hospodárské objekty

.

zejména pri

domu, staveb na

a ekologicky ohleduplných

.
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Použitím pri výstavbe drevených domu nebo jako konstrukcních prvku jejich možné aplikace zdaleka nekoncí.
S úspechem se používají rovnež v náStrešní konstrukce
{varianta
otevrená}
strešní krytina
podkladní asfaltový pás
osa SUPERFlNlSI-P ECO
odvetraná vzduchová mezera

Hrubá stavba radf}'!Ý.ch domu z des!!k 0$/3

difúzne

protivetrná difuzní fólie
tepelná izolace z minerálních vláken
osa SUPERFINISI-P ECO s prelepením styku
drevený rošt + prídavná tep. Izolace
sádrokarton

.'

Stropní konstrukce
osa SUPERFINISI-P ECO
krocejová izolace z minerální vlny
zatežující betonové dlaždice
separacní vrstva
osa SUPERFINlSI-P ECO
drevený nosný trám
minerální vlna mezi trámy
drevené kontralate
sádrokarton
Stenové konstrukce
{varianta
nepropustná]
drevené fasádní obložení

difúzne

drevené kontralate + provetrávání
osa SUPERFINISI-P ECO
drevená rámová konstrukce,
osa SUPERFINISI-P ECO
parozábrana
sádrokarton
Príklady overených
5/2008

konstrukcí
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tepelná izolace
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