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TRANSPORT

og

ANVENDTE

OPBEVARING

En korrekt opbevaring og behandling af pladerne såvel

RÅSTOFFER

under transport som på lageret er en forudsætning for

• Afbarket træ fra bæredygtige og plejede skove.
• ParaHinvoksemulsion.

et godt færdig resultat. Overholdelse af følgende regler
kan anbefales:

• PUR (Polyureathanlim) Harpiks i mellemlag og

• EUROSTRAND®OSB, Læg altid pladerne plant

• MUPF-Harpiks (Melamin-Urea-Phenol-Harpikslim) i

dæklag.OSB2
dæklag OSB3).
• Vand.

på flere strøer med en maksimal afstand af
80 cm. Anvend altid strøer af samme dimension.

NOT

• Hvis flere bundter placeres ovenpå hinanden skd

og

FJER PROFIL.

strøerne mellem bundterne flugte. Hvis det sikker-

Den asymmetriske, koniske not og fjer profil på profile-

hedsmæssig er forsvarligt, skal stålbånd for at

rede plader, opfylder kravene til en hurtig og præcis

undgå trykmærker, fjernes fra bundterne.

montering af pladerne såvel til tag, gulv som væg, samt
krav til rethed ("skubbevirkning"). Tillige bliver vindmodstand i konstruktioner forbedret ved anvendelse af

• Opretstående lagring af pladerne bør kun ske
ved enkelte plader på et tørt underlag. Hvis man

OSB. Not og fjer pladerne monteres let ved at sætte

lagre plader med not og fjer på højkant, skal

fjer'n skråt ind i noten.

pladerne altid stilles med not siden nedad.
TRÆ.BEARBEJDNINGSKLASSE
• Pladerne skal under transport være tilstrækkeligt

Alt efter sammensætningen af den lim der anvendes i

afdækket mod fugt og snavs.

pladerne, kan EUROSTRAND®OSB anvendes i henhold
til DIN 68800-2,

• Lagerlokaler bør være ensartet opvarmet, og ikke

i tørre (indendørs) områder (OSB2),

samt i fugtige områder (OSB3).

udsat for store temperaturforskelle.
ANVENDELSESKLASSER
• Det kan anbefales at klimatisere pladerne i 48

Anvendelsesklasse l: Er kendetegnet ved fugtindholdet i

timer i det rum hvor pladerne skal anvendes.

materialet der har en temperatur på 20° ved en relativ
fugtighed i omgivelserne der kun over en periode på få
uger pr. år overstiger 65 % - OSB2

EUROSTRAND® OSB - er en trelagsplade produceret
på en Contipresse af udstrøede "Strands" (Microfiner) i
henhold til DIN EN 300: 1997 OSB Norm. Pladerne er

Anvendelsesklasse 2: Er kendetegnet ved et

hovedsagelig fremstillet af nåletræ fra bæredygtige

ved en relatfv fugtighed i omgivelserne der i en periode

skove. For specifikke OSB kvaliteter bliver der også i

på få uger pr. år overstiger 85 %.(OSB 3).

fugtindhold i materialet der har en temperatur på 20°

mindre grad anvendt løvtræ. Den retningsbestemte
strøning af "Strands", hvor for- og bagside af pladerne

~

ligger i samme retning, giver pladerne en høj stabilitet.

•

9

Not og fjer profil i kvik format!
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mellemunderstøtning

GULV:

15 mm

410

mm

18 mm

610

mm

20 mm For flade tage

15
20
8
AG:
mm
mm

* *}

1220
1220
610
815
610 mm
mm
mm
mm

26/45
300

mm

150

mm

300

mm

150

mm

30/55

12 mm
26/45
30/55
*) Eller tilsvarende effektive specialsøm eller skruer
**) Understøtningsofstonden kan øges ved øget toghældning ved beregning, se EN 12871.
Obs! Stram aldrig skruer for meget. Dette kan give øget ledning af lyd!
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LÆ.GGEANBEFALlNG.
tages hensyn til udvidelsesfuge:
Ved lægning som gulv kan man vælge mellem "svømmende" lægning eller lægning på strøer.
Ved anvendelse som gulv henvises til DIN 68 771 ligesom EN 12 872 og EN 13 810-1.

Pladefugt/Beskyttelse

mod fugt.

• Pladerne skal lægges i tørre og lukkede bygninger,

• Enten; 1,5 - 2 mm i hver not og fjer
samling, eller
• For hver 10 løbende meter en udvidel
sesfuge på 1,5 cm
LIMNING

i NOT

FJER.

d.v.s. at der skal være isat vinduer og døre i

• Der kan anbefales en D3 eller D4 PVC-lim.

bygningen. Betongulv skal være tørt.

Overskydende lim skal fjernes.
• Limen skal hærde af i minimum 24 timer under

• I bygninger uden underliggende kælder skal man
være opmærksom på dannelse af dug på
pladernes underside, således at pladerne ikke

tryk. Kiler mod væg. De anbragte kiler skal fjernes
efterfølgende. Alle samlinger limes så der undgås
knirken.

fugtskades.
• Ved svømmende lægning på massiv trægulv skal
der grundlæggende altid placeres en fugtspærre i

Afstand til vægge og bevægelsesfuge.
• Ved anvendelse ved gulv, skal man altid imod vægge

konstruktionen. Egnet er en 0,2 mm plastfolie som

have en afstand på ca. 15 mm. Denne afstand

overlappes med et minimum 30 cm. Ligeledes skal

muliggør, at pladen kan arbejde, og ikke kommer i

folien lægges således at den dækker på kanter af

spænd. Ligesom man opnår en ventilation i gulv-

pladerne langs vægge.

konstruktionen. Man skal sikre sig, at fodlister har
en størrelse som muliggør ventilation i konstruktionen.

• Ved lægning på strøer må strøer ikke have et

Fodlister fremstillet af kunststof til at klæbe på vægge,

fugtindhold på mere end 15 %, da en "krympning"

kan ikke anbefales, da disse slutter tæt til, og der

(bevægelser) i træet kan give anledning til

dermed ikke er ventilationsmulighed

bag ved listen.

knirkelyde.
• Der skæres fri ved "rørgennemføringer"
• Ved efterfølgende anvendelse af maling,

0.1.

• I større rum over 1O x 1O meter, bør der for hver 1O

opsætning af tapet o.a. der kan give øget fugt i

meter laves en bevægelsesfuge på co 1O mm som

rummet hvor pladerne er monteret, skal man sørge
for god udluftning. Det anbefales at udlægge en

dækker hel~ bredden (længden). Ved pålægning af
keramiske belægninger skal der laves en

folie eller anden form for beskyttelse mod fugt

bevægelsesfuge for hver 3 - 4 meter.

under arbejdet med maling eller tapet o.a.

Fastgørelse
LÆ.GNING
• Pladerne lægges i forbandt og ved svømmende

• Til fastgørelse af OSB til gulv, kan anvendes alle til
træ og krydsfiner egnede skruer. For at undgå

lægning uden tilskæring - pladerne samles i not og

knirkelyde ved anvendelse af skruer, uden at der

fer. Der må ikke anvendes" krydsfuger" . Forbandt
skal være minimum 40 cm.

bores for, skal man være opmærksom på, at pladen
ved sammenskruning, presses ned på underlaget som

• Pladerne må ikke lægges uden understøtning ved

man skal skrue pladen sammen med. Dette er for at

not og fer samlingerne. Forsøg altid at tilskære

undgå, at der skal opstå plads til bevægelse mellem

plader så lidt som muligt.

de to elementer og der opstår de førnævnte

• Ved lægning på gammelt gulv skal man undersøge

knirkelyde.

dette nøje for at eksisterende søm og skruer o.a.
sidder fast. Hvis det eksisterende gulv (planker)
gnider mod hinanden, skal man sørge for

• Man forsænker skruer og spartler derpå forsænkningerne ud.

friskæring, - ligesom man især skal være
opmærksom på bevægelsesfuger ved vægge.
• Ved lægning af OSB 3 som tagplader skal der.

• Søm og klammer egner sig ikke til fastgørelse af OSB
til gulv.
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