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IRU-PU & STD



Datuak orientabide gisa ematen dira eta ezin dira lanaren arduradun 
teknikoaren ordezkotzat erabili. Lana S.Coop.-ek ez du honi buruzko 
erantzukizunik bere gain hartzen. Katalogoan dauden zehaztapenak 
aldez aurretik abisatu barik aldatzeko eskubideak gordetzen ditugu.  

PEFC/08-35-0022
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NEURRI ESTANDARRAK
Luzera: 970, 1000, 1500, 1970, 2000, 2500 edo 3000 mm*
Zabalera: 500, 1000 mm*
Lodiera: 21, 27 mm**

*  Luzeran eta zabaleran +- 2mm-ko tolerantzia, arauaren ara-
bera. UNE EN 13353:2003
** Lodieran ± 1 mm-ko tolerantzia arauaren arabera.
UNE EN 13353:2003

PAKETATZEA
Lodiera 21 mm: 100 taulen paketea.
Lodiera 27 mm: 80 taulen paketea.

PISUA
Lodiera 21 mm: 11 Kg/m2

Lodiera 27 mm: 13 Kg/m2

TAULA
Enkofratzeko taula, elkarren ar-
tean kolatuta dauden egurrezko 
hiru geruzaz osatuta. Kanpoko bi 
geruzak luzetara eta barnealdea 
zeharka. 

ZURA
PEFC ziurtagiria duen izei edo 
pinu egurra erabiltzen dugu.
Erabilitako egur guztia modu 
jasangarrian kudeatutako ba-
soetatik dator.

AZALA
Erretxina melaminikoko geruza bat 
(120 gr/m2) aplikatzen dugu, taula 
hormigoitik babesteko; horrela, 
haren iraunkortasuna handitzen 
da. Taularen gainazala osatzen 
duen egurra egurrean pitzadurak 
gutxitzeko bideratuta dago.

ABANTAILAK EZAUGARRI TEKNIKOAK

KOLAKETA
Isurpen txikiko Melaminika kolaz kolatzea tenperatura eta pre-
sio kontrolatuko baldintzetan, kanpoan erabiltzeko EN 13353 
arauaren SWP/3 betekizunaren arabera.

MARKING
Taula guztiak produktuaren trazabilitatea ziurtatzen duen kode 
bakar baten bidez identifikatuta daude.

MALGUTASUNAREN 
AURKAKO ERRESISTENTZIA 
Lodiera: 27 mm/21 mm
5. pertzentila = 22 N/mm2

(Ö-Norm B3023 arauaren arabera).

ELASTIKOTASUNAREN MODULUA
Lodiera: 27 mm/21 mm
Batez besteko balioa 10.000 N/mm2

(Ö-Norm B3023 arauaren arabera).

PU KANTUAREN KOLOREAK ERABILERAN ERAGINIK EZ 
DUTEN TONALITATE-ALDAKETAK IZAN DITZAKE.

ERABILERARI BURUZKO ESKULIBURUA

• Eman deskofrantea erabili aurretik eta ondoren taularen alde eta 

ertzetan (lehen jartzearen aurretik ere bai).

• Erabilera bakoitzaren ondoren hormigoi-hondarrak garbitu.

• Erabili ondoren, oholak pilatu eta flejatu, berriz erabiltzen ez 

diren bitartean.

• Produktua leku estali batean eta baldintza meteorologikoetatik 

babestuta biltegiratu. Jarraibide hau ez betetzeak arrakalak eta 

produktuaren narriadura eragin ditzake.

• Enkofraturako ez den beste erabilerarik ez eman.

• Ez aldatu produktuaren ezaugarri fisiko-mekanikoak.

• Ez erabili produktua arriskutsua izan daitekeen kasuetan. 

27mm-tako taula trikaparen data

21mm-tako taula trikaparen data
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Kargaren balioa:

Kargaren balioa:

TAULA TRIKAPA

IRU-PU & STD

ERRENTAGARRITASUNA
LANA hirukapa-taulak enkofratuen kostuak murrizten 
laguntzen du, izan ere, dituen ezaugarriengatik, erabilera asko 
bermatzen ditu, merkatuan dauden taula errentagarrienetako 
bat izanik.

BERMEA
LANA produktuaren prestigio saldu osteko zerbitzu azkar eta 
gertukoan oinarritzen da; bere merkataritza-sare propioari eta 
merkatuaren beharren ezagutzari esker.

MALGUTASUNA
Hainbat kofratu sistemetara egokitutako neurriak. Neurri bereziak 

ere badaude. 

ZERBITZUA
Eraikuntzaren behar espezifikoei egokitutako garraio-logistika.  

KALITATEA
Gure produktuak bat datoz Ö-Norm B3023 arauaren arabera.

LANKIDETZA
LANAk talde tekniko eta komertziala bezeroaren zerbitzura jartzen 

ditu, bere negozioan profesionaltasun osoz laguntzeko.

POLIURETANOZKO 
ERTZAREN 
ABANTAILAK
Hezetasunaren xurgapena murriz-
ten du, zuraren pitzadurak eta hor-
migoiaren atxikipena saihestuz; 
garbiketa errazten du eta taularen 
erabilera kopurua handitzen du. 
Bigarren erabilerako “ikusmena” 
azaleko kalitateko enkofraturako 
gomendatzen den taula da.
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