Technické speci kace
Spárovka dub, buk, jasan, javor, akát, ořech, třešeň, smrk, modřín, jedle
Průběžná lamela - cink délkové napojení

Kvalita AB,BC,CC

AB, BC, CC

Délka 300 mm – 6000 mm

300mm – 6000mm

Šířka 40 mm – 1250 mm
Tloušťka 15 mm – 60 mm standardně po
dohodě 60 – 100 mm

60mm – 1220mm
20 mm – 60 mm standardně
20 mm – 100 mm po domluvě
40 mm –120 mm standardní
výroba, 40 mm – 45 mm po
domluvě

Šířka lamel 40 – 120 mm standardně po
dohodě 40 – 45 mm
Vlhkost dřeva 10% +/-2

TIP! Přirozenou vlastností masivního dřeva je, že mění tvar v závislosti na prostředí
a vlhkosti. Může se stát, že se masivní stolové desky mírně prohnou. Toto je
přirozená vlastnost dřeva. Proto nabízíme za příplatek možnost vyztužit masivní
stolové desky ze spodní strany ocelovými pro ly.
Základní charakteristika:
Jednovrstvé lepené desky z přírodního dřeva. Spárovka odolává krátkodobému omytí
vodou, avšak nikoli dlouhodobému namáhání vlhkostí a povětrností. Výrobky ze spárovky
je možno povrchově upravit libovolnou povrchovou úpravou , anebo ponechat v přírodním
stavu.
Použití:
Výroba prvků pro interiér - police, regály, obklady stěn.
Technická data
Emisní třída
Třída chování při požáru
Vlhkost dřeva
Rozměrová tolerance v tloušťce
Rozměrová tolerance v šířce
Rozměrová tolerance v délce
Lepidlo
Síla lepené spáry

E1
Ds2-d2, d0
10 ± 2 %
± 0 / ± 0,3 mm
± 0 / ± 2,0 mm
± 0 / ± 3,0 mm
D4
Max. 0,2 mm

Kvalitativní specifikace - „Technická spárovka"
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bez specifických požadavků na kvalitu
povrch jednostranně uzavřený, výrazná kresba dřeva
přípustné větší suky a smolníky, křemenčitost, dřeň i zabarvení
připouští se trhlinky na povrchu, ojediněle i vypadlé suky
povolená tvrdá hniloba
nepovolují se mechanické a výrobní vady, kůra, napadení hmyzem, měkká hniloba
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