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SWISS KRONO OSB/3 EHITUSPLAAT
SWISS KRONO OSB/3 EHITUSPLAAT – Orien
ted Strand Board (tõlkes: suunatud lameda
laastuga plaat) valmistatakse ristkülikuliste puit
laastude pressimise teel kõrge rõhu ja tempera
tuuri tingimustes sideainena veekindlat fenoolkarbamiid-formaldehüüdvaiku kasutades.
SWISS KRONO OSB/3 EHITUSplaadi
omaDUSED
Sisaldab üle 90% puitu
Puit kooritakse ja lõigatakse seejärel la
medateks laastudeks. SWISS KRONO
OSB/3 ehitusplaadi väliskihtides paiknevad laasturibad plaadi pikkusega paralleelselt, sisemistes kihtides aga risti.
Paindetugevus ja vastupidavus
Kõrged tehnilised parameetrid tulene
vad puidu kiulisusest ja lamedate laastude haakumisest.
Hea niiskus- ja ilmastikukindlus
SWISS KRONO OSB/3 ehitusplaati on
immutatud liimi ja parafiiniemulsiooniga.
Lihtne töödelda
On ühtlase sisemise ja ka pinnastruk
tuuriga, servad ei murdu. Kinnituseks
sobivad kruvid, klambrid jm.
Keskkonnasõbralik
Alternatiiv vineerile ja puidule.
Raskestisüttiv materjal
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SWISS KRONO OSB/3 ehitusplaatidest
sõrestiktehnoloogia järgi ehitatud hoone on:
ökoloogiline
energiasäästlik
ehitamine ja ekspluatatsioon suhteliselt
odav
pika kasutuseaga
püstitatav lühikese ajaga
KASUTAMINE
Puidust SWISS KRONO OSB/3 ehitusplaat
on tootmisel ja kasutamisel keskkonna
sõbralik materjal. Seda võib kasutada
paljudes eluvaldkondades. Tänu oma
niiskuskindlusele, madalale veeimavusele
ja paisumisele sobib kasutada sõrestik
majade ehitamisel. Paistab tehniliste parameetrite poolest sil m a vastupidavusega,
tagab hoone konstruktsiooni tugevuse.
Sobib suurepäraselt
katusekonstruktsiooniks
sise- ja välisseinte vooderdamiseks
paneelpõrandate aluseks
laedetailideks
konstruktsioonielementideks: sarikateks
ja vahelagedeks

SWISS KRONO OSB/3 ehitusplaate võib
kasutada ka teistes valdkondades:
bituumensindlite või muu katusekatte
aluseks
traditsiooniliste laudade asemel
ehitise remontimisel ja seinapaneelide
valmistamiseks
betoonplatvormide või välistrepi raketi
seks
ehitusavade sulgemiseks
piireteks, näiteks ehitusplatsi piirdeks

laoriiuliteks ja lettideks
mööbliriiuliteks, kaupluselettideks, laua
plaatideks
sisemisteks aknalaudadeks ja muudeks
siseinterjööri elementideks
konstruktsioonielementideks aia- ja suve
majade ehitamisel
kämpingu, abiruumide ja konteinerite
seinteks
transpordialuste ja -kastide valmistamiseks
laevade ja vagunite ruumides
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MÕÕTMED
SWISS KRONO OSB/3 ehitusplaadi standardmõõtmed 2500 x 1250 mm
Paksused: 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25 mm / tellimisel võimalik 9; 11 mm
4-l küljel punn-soon ühendusega plaatide mõõtmed: 2500 x 675 ja 2500 x 1250 mm
Paksused: 12, 15, 18, 22, 25 mm
Plaate valmistatakse
siledate servadega

SWISS KRONO OSB/3 EHITUSPLAADI
PAIGALDUS
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punn-soon ühendusega 4-l küljel.

SWISS KRONO OSB/3 EHITUSPLAATIDE TEHNILISED ANDMED
Omadus
Katsemeetod
Ühik		
OSB/3 EHITUSPLAAT
				 Plaadi paksus millimeetrites
			
8...10
10<s<18
18...25
Paksuse kõikumine EN 324-1
mm
± 0,3
± 0,3
± 0,3
Pikkuse ja laiuse
kõikumine
EN 324-1
mm
±2
±2
±2
Serva sirguse
kõikumine
EN 324-2
mm/m
1,5
1,5
1,5
Täisnurksuse
kõikumine
EN 324-2
mm/m
2,0
2,0
2,0
Tihedus
EN 323
kg/m3
650
630
610
Niiskussisaldus
EN 32
%
9±3
9±3
9±3
Tehnilis-mehaanilised näitajad
Paindetugevus
- pikiteljel
EN 310
N/mm2
30
28
26
- ristiteljel
EN 310
N/mm2
13
12
11
Elastsusmoodul
- pikiteljel
EN 310
N/mm2
4500
4500
4500
- ristiteljel
EN 310
N/mm2
1700
1700
1700
Sidusus
EN 319
N/mm2
0,34
0,32
0,30
Paisuvus 24 h
EN 317
%
15
15
15
Pärast tsüklilist katset
Paindetugevus
EN 321-310
N/mm2
11
10
9
Sidusus
EN 321-319
N/mm2
0,18
0,15
0,13
Pärast keetmiskatset
Sidusus
EN 1087-1
N/mm2
0,15
0,13
0,12
Formaldehüüde
EN 120
mg
EI<8
EI<8
EI<8

NEPCon OÜ hereby confirms that the Chain of Custody and Controlled
Wood system of

Repal-E OÜ
Vitamiini 7
Tartu, 51014
Estonia

has been assessed and certified as meeting the requirements of
FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-50-001 V2-0

The certificate is valid from 26-04-2018 to 25-04-2023
Certificate version date: 07-05-2019

Scope of certificate
Certificate type: Single Chain of Custody and Controlled Wood
Certificate registration code
NC-COC-009112
NC-CW-009112
FSC License Code
FSC-C116189

Laura Terrall Kohler
Director, NEPCon Assurance
Filosoofi 31, Tartu
Estonia

Specific information regarding products and sites is listed in the appendix(es) of this certificate.
The validity and exact scope covered by this certificate shall always be verified at www.info.fsc.org.
FSC™ A000535 | The mark of responsible forestry | www.ic.fsc.org
This certificate itself does not constitute evidence that particular product supplied by the certificate holder is FSC™ certified
[or FSC Controlled Wood]. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the
scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. The physical
printed certificate remains the property of NEPCon OÜ and shall be returned upon request.

ametlik esindaja ja edasimüüja Eestis on REPAL-E OÜ

REPAL-E OÜ

Vitamiini 7
51014 TARTU
Tel 7428 356, 52 96 838
e-post: repal@repal.ee, myyk@repal.ee
www.repal.ee
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SWISS KRONO I-BEAM (I-tala)

Tänu kõige kaasaegsemale tehnoloogiale ja
koostiselementidele, milleks on liimpuidust
prussid ja SWISS KRONO OSB/3 plaadid,
on valmistatud uus konstruktsioonielement
I-tala.
SWISS KRONO I-tala eelised:
• kõrge stabiilsus, niiskuskindlus ja mõõtmete täpsus
• kontruktsioonide kergus – tugevuse ja
massi suhe
• I-tala ei pragune ega väändu
• kergem ja mugavam transportida ning
lihtsam monteerida kui teisi talasid
• taladesse on võimalik teha avasid juhtmete läbi viimiseks
Kasutamine:
SWISS KRONO I-Beam (I-tala) konstruktsioone on 3 liiki:
• vahelaetalad – latid mõõtmetega
89 x 38 mm
• sarikatalad - latid mõõtmetega
58 x 58 mm
• seinapostid - latid mõõtmetega
45 x 38 mm

