LVL

drewno klejone warstwowo z fornirów

Elementy konstrukcyjne
z innowacyjnego forniru klejonego warstwowo
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| ZAKRESY ZASTOSOWANIA
System do suchej zabudowy
stojaki do suchej zabudowy, szafy
garderobiane, meblościanki, ruszty
nośne do systemu podłóg
Przemysł meblarski/
zabudowa stoisk targowych
stabilizatory, listwy, łaty
Przemysł produkcji drzwi
stabilizatory

• dostawa w suchym stanie, brak skurczu, brak skręcenia
• doskonała stabilność wymiarów
• smukłe, a zarazem wytrzymałe przekroje
• jednorodny produkt o stałej, wysokiej wytrzymałości
• trwała podstawa kotwienia do klamer, gwoździ i śrub
• drewno pochodzące z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony
[FSC® (Forest Stewardship Council®), PEFC®]

• szczególnie efektywne i wydajne wykorzystanie drewna

Rynek budowlany
łaty, listwy, rygle, deski

Wiecej informacji znajdą Państwo w odpowiednich broszurach
konstrukcyjnych lub na naszej stronie internetowej www.steico.pl

Wytrzymałość i stabilność wymiarów
Gdzie powszechnie stosowane drewno osiąga już swoje
granice, zaczynają się dopiero obszary zastosowania
forniru klejonego warstwowo STEICO LVL.
Obojętne, czy system suchej zabudowy, budowa witryn czy też
zastosowania przemysłowe – w wielu obszarach potrzebne
są surowce o najwyższej wytrzymałości i doskonałej stabilności
wymiarów. Fornir klejony warstwowo STEICO LVL łączy w
sobie łatwą obróbkę naturalnego drewna z innowacyjnymi
właściwościami określonego produktu przemysłowego.
Sklejanie pojedynczych warstw
forniru w jednorodny
produkt o wysokiej
nośności.

Aby uzyskać fornir klejony warstwowo STEICO LVL
(Laminated Veneer Lumber) sklejane są razem
warstwy fornirów o 3 mm grubości w jedno
wytrzymałe tworzywo drewniane. Dzięki
warstwowej strukturze naturalne wady powszechnie
stosowanego drewna (np. sęki) zredukowane
zostają do pojedynczego arkusza forniru. W ten
sposób STEICO LVL wykazuje w każdym miejscu
równomierną, wysoką wytrzymałość.

grubość
21 – 90 mm

szerokość
i do 2,50 m
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STEICO LVL / Elementy konstrukcyjne

długość do 18,00 m

Przez dostawę w suchym stanie przy wilgotności
drewna tylko 9 %, STEICO LVL cechuje szczególnie
wysokie zachowanie wymiarów. Oznacza to w porównaniu ze zwykłym litym drewnem, że nie występuje
skurcz przy suszeniu lub skręcanie/ odkształcenie.

STEICO LVL / Elementy konstrukcyjne

| SUCHA ZABUDOWA

| RYNEK BUDOWLANY

Prosto, bez skrzywień,
łatwa obróbka.

| PRZEMYSŁ MEBLOWY

Idealny materiał dla
rzemieślników.

| PRODUKCJA DRZWI

Duża wytrzymałość przy
niewielkim ciężarze.

| BUDOWA WITRYN

Najwyższa dokładność wymiarów
do precyzyjnych konstrukcji.

| BUDOWA STOISK TARG.

Wytrzymała konstrukcja do
indywidualnych projektów.

Szeroki asortymant wytrzymałych
przekrojów drewna.

| NADZWYCZAJNA RÓŻNORODNOŚĆ FORMATÓW

| PRECYZJA

• Duża nośność przy
smukłych przekrojach

• Niewielkie tolerancje

własny.

• Brak wad występujących
w naturalnym drewnie.
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| WYTRZYMAŁOŚĆ

• Zredukowany ciężar
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Od wąskich listewek aż do bardzo
wytrzymałych belek nośnych STEICO LVL dostępne jest w dużej
różnorodności formatów.

dzięki nowoczesnemu
parkowi maszynowemu

• Wilgotność materiału
poniżej 10%. Brak
skurczu w trakcie
użytkowania.

• Stabilne wymiary i
duża wytrzymałość.

do 2.500 mm

| STABILNOŚĆ
WYMIARÓW
• Stabilność wymiarów

| obróbka

nawet przy długich
elementach.

• Brak odkształceń dzięki
jednorodnej strukturze
przekrojów.

• Redukcja osiadania
oraz pęknięć.

• Prosta obróbka
przy pomocy
ogólnodostępnych
maszyn do obróbki
drewna.

• Podłoże nadające
się do mocowania
zszywek i gwoździ.

• Łatwa manipulacja
dzięki małemu
ciężarowi.

Na zapytanie możliwa obróbka uszlachetniająca, jak heblowanie, szlifowanie, fazowanie i precyzyjne przycinanie.
STEICO LVL / Elementy konstrukcyjne
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| PRODUKCJA STEICO LVL
moczenie drewna w
basenach kondycjonowania

sortowanie przy
użyciu skanera
suszenie

przycinanie na długość

przycinanie
skrawanie fornirów
obwodowe

CERTYFIKACJA

PEFC/04-31-2550

Promoting Sustainable
Forest Management

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

prasowanie
na gorąco
cięcie

skanowanie
tymczasowe
magazynowanie

układanie warstwowe

cięcie na do
długość
Surowiec wyjściowy
STEICO LVL
stanowi wyłącznie świeże, nieobrabiane
pakowanie
drewno drzew iglastych. Całe pnie są zmiękczane, a potem skrawane
obwodowo na pojedyncze forniry. Następnie forniry są suszone i sklejane
na zasadzie zakładki do postaci dużych płyt surowych.
STEICO LVL R składa się z fornirów ułożonych wzdłuż dłuższej osi płyty,
natomiast przy STEICO LVL X około jedna piąta warstw fornirów klejona
szlifowanie
rozcinanie
magazynowanie
jest poprzecznie. Z surowych formatów przycinane są słupy, łaty, belki
oraz formaty specjalne.

Podczas procesu produkcyjnego wyeliminowane zostają wady naturalnego
drewna (np. sęki). Jednocześnie do minimum ograniczona jest podatność
na skurcz i pęcznienie oraz skłonność do skręcania i odkształcania. Dzięki
temu STEICO LVL wykazuje jednorodną wytrzymałość mechaniczną, dużą
nośność i doskonałą stabilność wymiarów.

kg

Wysoka
nośność, duże
rozpiętości

prasowanie
wstępne

nanoszenie kleju

Bardzo małe
tolerancje

| STABILNOŚĆ WYMIARÓW I OSZCZĘDNOŚĆ MATERIAŁU
120 mm

63 mm

24 cm
16 cm

Wysoka
stabilność
wymiarów

Łatwa
obróbka
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Tradycyjne lite drewno
posiada skłonność do skurczu
i odkształcania. W przypadku
STEICO LVL to zjawisko zostało
niemal wyeliminowane.
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Wytrzymałość na zginanie
STEICO LVL R jest dużo wyższa niż
litego drewna konstrukcyjnego
lub klejonego

www.steico.pl

Dystrybutor:

naturalny system budowlany
STEICO CEE Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 2 | 64-700 Czarnków, Poland
Tel.: +48 (0) 67 35 66 29 3 | Fax: +48 (0) 67 35 60 90 1 | E-mail: info@steico.pl

8 cm

Stav 01 / 2017. Zmiany techniczne zastrzeżone. Obowiązuje aktualne wydanie. Możliwość wystąpienia błędów.

Forniry klejone warstwowo
STEICO LVL R i STEICO LVL X
produkowane i monitorowane są zgodnie
ze zharmonizowaną europejską normą
produktu DIN EN 14374. Posiadają
świadectwo CE i dopuszczenia urzędu
budowlanego. Na życzenie dostępne są
towary certyfikowane przez FSC® (Forest
Stewardship Council®), PEFC®.

