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TØÍVRSTVÁ DESKA

IRU-PU & STD



Grafy jsou uvádìny pro orientaci a nemohou nahradit 
zodpovìdného technika díla. Lana S.Coop. odmítá v tomto 
ohledu jakoukoliv odpovìdnost. Vyhrazujeme si právo 
na zmìnu specifikací obsažených v tomto katalogu bez 
pøedchozího upozornìní.
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STANDARDNÍ ROZMÌRY
Délka: 970, 1000, 1500, 1970, 2000, 2500 or 3000 mm*
Šíøka:500, 1000 mm*
Tloušťka: 21, 27 mm**

* Pøípustná odchylka délky a šíøky ± 2 mm podle UNE EN 
13353: 2003
** Pøípustná odchylka tloušťky ± 1 mm podle normy UNE 
EN 13353:2003

BALENÍ
Tloušťka 21 mm: Balení po 100 deskách
Tloušťka 27 mm: Balení po 80 deskách

HMOTNOST
Tloušťka 21 mm: 11 Kg/m2

Tloušťka 27 mm: 13 Kg/m2

DESKA
Desky bednìní tvoøené tøe-
mi vrstvami døeva slepenými 
navzájem k sobì. Obì vnìjší 
vrstvy podélnì a vnitøní pøíènì.

DØEVO
Používáme jedle s certifikací 
PEFC. Veškeré použité døevo 
pochází z lesù obhospodaøo-
vaných trvale udržitelným zpù-
sobem.

PLOCHA
Nanášíme vrstvu (120 g/m2) 
melaminové pryskyøice, která 
chrání desku pøed pùsobením 
betonu; èímž se zvyšuje její ži-
votnost. Døevo, které tvoøí po-
vrch desky, je orientováno tak, 
aby se minimalizovaly praskliny 
ve døevì.

VÝHODY TECHNICKÉ VLASTNOSTI

LEPENÍ
Lepení melaminovým lepidlem s nízkými emisemi v øíze-
ných podmínkách teploty a tlaku, podle požadavku SWP/3 
pro venkovní použití, normy EN 13353.

ZNAÈENÍ
Všechny desky jsou oznaèeny jednoznaèným kódem, 
který zajišťuje vysledovatelnost výrobku.

ODOLNOST PROTI OHYBU
Tloušťka: 27 mm/21 mm
5. procenta = 22 N / mm2

(V souladu s normou Ö-Norm B3023)

MODUL PRUŽNOSTI
Tloušťka: 27 mm/21 mm
Prùmìrná hodnota = 10.000 N/mm2

(V souladu s normou Ö-Norm B3023)

APLIKACE PU NA HRANÁCH BEDNÍCÍ DESKY MÙŽE 
VYKAZOVAT RÙZNÉ VARIANTY ODSTÍNÙ, KTERÉ 
NEMAJÍ VLIV NA POUŽITÍ DESKY.

NÁVOD K POUŽITÍ

• Naneste separaèní prostøedek pøed a po použití na plo-
chy a hrany desky (dokonce pøed prvním pokladem).

• Po každém použití oèistìte desku od zbytkù betonu.

• Desky po každém použití do pøíštího použití poskládejte 
a upevnìte.

• Výrobek skladujte na krytém místì, chránìném pøed po-
vìtrnostními vlivy. Nedodržení tìchto pokynù mùže zpù-
sobit praskliny a poškození výrobku.

• Nepoužívejte k žádnému jinému úèelu než k bednìní.

• Nemìòte fyzikálnì-mechanické vlastnosti výrobku.

• Nepoužívejte výrobek, je-li zøejmé, že jeho použití mùže 
pøedstavovat riziko pro stavbu.

Prùhyb tøívrstvé desky 27 mm

Prùhyb tøívrstvé desky 21 mm
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TØÍVRSTVÁ DESKA

IRU-PU & STD

PROFITABILITA
Tøívrstvá deska LANA pøispívá ke snížení nákladù na 
bednìní, které díky svým vlastnostem zajišťuje široké 
použití a øadí se mezi nejrentabilnìjší desky na trhu.

ZÁRUKA
Výrobek spoleènosti LANA si udržuje své prestižní 
postavení díky rychlosti poprodejních služeb a blízkosti 
klientùm, díky obchodní síti a znalosti potøeb trhu.

UNIVERZÁLNOST
K dispozici jsou desky v rozmìrech, které jsou uzpùso-
beny rùzným systémùm bednìní. K dispozici jsou i desky, 
které mají speciální rozmìry.

SLUŽBY
Dopravní logistika je pøizpùsobena konkrétním potøebám 
stavby.

JAKOST
Naše výrobky jsou v souladu s normou Ö-Norm 
B3023”.

SPOLUPRÁCE
Spoleènost LANA má technický i obchodní tým, který je k 
dispozici zákazníkùm a poskytuje jim provozní podporu s 
nejvyšší profesionalitou.

POLYURETANOVÁ 
HRANA
Snižuje absorpci vlhkosti, 
zabraòuje vzniku trhlin ve døevì 
a pøilnavosti betonu; usnadòuje 
èištìní a zvyšuje poèet 
použití bednìní. Je to deska, 
která je doporuèována pro 
kvalitu povrchu, „viditelnou“ 
pøi 2. použití.
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