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VANERPLY
Vanerply er Sveriges største krydsfinerproducent og en
af de førende producenter i Europa. Vores fabrik i
Otterbacken fremstiller 100.000 kubikmeter krydsfiner
om året. Produkterne er altid af meget høj kvalitet.
Hos Vanerply prioriterer vi fleksibilitet, hurtighed,
service, teknisk hjælp og en tæt kontakt til vores trofaste kunder.
Vanerply er et fleksibelt firma, der imødekommer
kundernes specielle behov.

MANGE GRUNDE TIL AT VÆLGE KRYDSFINER
Træ er et naturligt, slidstærkt konstruktionsmateriale,
der er nemt at arbejde med. Det har ingen skadelige
bivirkninger for miljøet eller for mennesker hverken
under produktion, anvendelse eller bortskaffelse.
Krydsfiner sikrer bedre:
• funktion
• varmeisolering

Vanerplys produkter fremstilles af råvarer fra bære-

• alsidighed
• slidstyrke
end de fleste andre materialer, og til en konkurrencedygtig pris.

dygtig skov, pladerne er nemme at genanvende.
Energiforbruget ved vores fremstilling er væsentligt

MANGE ANVENDELSOMRÅDER

MILJØMÆSSIG

HENSYNTAGEN

mindre end forbruget ved stål- og pvc-fremstilling.
Vanerply er fritaget for Det Svenske Kemikalieinspektorats formaldehydbestemmelser, idet vores krydsfiner
limes ved hjælp af fenolhartslim.
Vanerply AB er ISO 9001:2000-kvalitetscertificeret.
Officielle erklæringer med henblik på miljøet og produkterne er også i orden.

Vanerplys konstruktionskrydsfiner kan bruges indenfor utallige områder. Det bedste produkt til de individuelle anvendelsesområder vises sammen med tabellerne, men her følger et par eksempler.
• tag og gulvplader i bygninger og som allroundmateriale i bygge-, emballage- og transportbranchen.
• lofter
• væg i butikker, kolde garager, tagfundamenter

VORES KRYDSFINER
Vanerplys krydsfiner fremstilles primært af svensk
gran. Råvaren kommer fra bæredygtig skov, hvor væksten er større end hugsten.
Vores krydsfiner fremstilles af nåletræsfiner, der som
regel bygges symmetrisk op omkring den centrale
finer.
Vanerply fremstilles i ulige lagantal med tre, fem,
syv eller ni finerlag.
Finerpladerne er henholdsvis 2,5, 3,1og 3,8 mm tykke.
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• emballage
• underbelægning
• tyverisikring

osv.

til gulve

KVALITETER
Krydsfiner er et pålideligt konstruktionsmateriale.

Det

har en høj modstandsevne mod slag og holder formen
selv under varierende klimaforhold, og alligevel er det
nemt at skue eller sømme i.
Krydsfiner er meget modstandsdygtigt overfor forskydning og vridning.
Vores konstruktionskrydsfiners tekniske egenskaber
er veldokumenterede. Produkterne bærer Vanerplys
officielle kvalitetsstempel og er anerkendt for deres
høje kvalitet i både Sverige og i udlandet.
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LIMI{LASSER
Vanerplys

produkter

kan anvendes under alle klimaforhold.

Pladerne

limes i henhold til EN 636-3.

samlinger

opfylder

med SS-EN

kravene tillimklasse

314-2
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Vanerply

er fritaget

bestemmelser
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og kan sammenlignes

idet værdierne

med massivt træ.

TOLERANCER

(E

0402-C PD-169002
ISO 9001 :2000-I{VALITETSCERTIFICERET
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EMBALLAGE
I<G/M'
KG/M'
LAG
IMM
VÆGT
VÆGTIMM
TYKKELSE
M'/
148.8
104.2
10.2
52.1
74.4
50
40
60
35
5.8
.3
.72440
2440x610
15
21 IMM
x x1220
119.1
178.6
5/7
59.5
89.3
58.7
7.3
10.2
77
58BALLE
.8
2440x1220
2440
18
12
1220 DIMENSION

Længde:
Bredde:

+++-

Vinkelrethed:

1 mm/m

0,5 mm
2 mm
2 mm

PUDSET
PÅ OVERFLADE.
VANERPLY
GULVBELÆGNING
CP-C,
P30,
TG2

FER OGI VANERPLY
NOT PÅ LANGSIDEN
TAGBEI<LÆDNING

TAG TYI<I<ELSE

18-21

GULV TYI<I<ELSE
IDA
6.6
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TAG TYI<I<ELSE

12-15
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med
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for Det Svenske I<emikalieinspektorats

for formaldehyd,

Tykkelse:

for limede

3 i overensstemmelse

og kravene til W.B.P. i overensstemmelse

B.S. 6566, del 8 og DIN 68705:3
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Holdbarheden

15-18-21

er ekstremt

lave

STEMPLINGEN

GULVPLADER
Afstanden

fra midte til midte af understØtninger

PLADETYKKELSE,

MM

2400
410
400
SPÆNDEVIDDE,
PLADELÆNGDE,
610
600

må ikke overstige:

Stemplet på tag- og gulvpladerne
vende ned.

sidder på bagsiden og skal derfor
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SBMNING
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Plader skal under oplægning

sammenlimes

indbyrdes og limes og

sØmmes til understØtningerne.
Der skal anvendes kamsØm mindst 26/45
mindst 30/55

i 15 mm plader,

i 18 mm plader og mindst 34/65

eller ti Isvarende effektive
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:=t 300 mnj

150 mm:

i 21 mm plader

specialsØm eller skruer.

Pladerne skal sØmmes eller skrues til underlaget

for hver hØjst

150 mm langs alle plade kanter og for hver hØjst 300 mm i mellemunderstØtn ingerne.
Gulvet skal kunne udvide sig ca.
mm pr. m. ved fugtændring.
nemføringer

l mm

pr. m. og svinde ca. 0,5

Der bør derfor ved vægge og rørgen-

holdes en afstand på min. 5 mm til optagelse af

bevægelser. Ved længder stØrre end ca. 10 m bør der indlægges en

--f---f---f---f---f---_

fuge i gulvet til optagelse af bevægelser.

TAGPLADER

LAGRING

Afstanden fra midte til midte af understØtningerne
PLADETYKKELSE,

MM

2400
SPÆNDEVIDDE,
PLADELÆNGDE,
600
815
800
1220
1200
610

må ikke overstige:
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MM

Pladerne

skal beskyttes mod sol, nedbØr og tilsmudsning,

plader-

ne skal både ved lagring og transport

være stablet vandret

plant underlag

plane.

for at bevare pladerne

på et

BYGGEPLADS
Pladerne

bØr beskyttes

at undgå misfarvninger,
krydsfiner

30/55

i 18 mm plader og mindst 34/65

svarende effektive

for

Tag-

pålægges fØrste lag tag-

skal fugttilpasses/konditioneres

inden lægning.

i 15 mm plader, mindst
i 21 mm plader eller til-

Pladerne skal sØmmes eller skrues til underlaget

for hver højst

og for hver højst 300 mm i mel-

Nordisk Pladeimport

lem understØtn ingerne.
Pladerne bØr oplægges med en fuge, som tillader
en fuge på ca.

og fugtdeformationer.

specialsøm eller skruer.

150 mm langs alle pladekanter

ved opfugtning.

byggefugt

bØr straks efter oplægning

pap. Gulvplader
Der skal anvendes kamsØm mindst 26/45

mod vand og nedbør i byggeperioden

P lader med et fugtindhold

l mm ved sider

på ca. 12

udvidelser

%

Nordisk PladEimport A/S

bØr have

HorsEnsvEj 91

og ender.

DK-8660 SkandErborg
TE!.+4576694141
Fax. +45 766941 S I

Vi henviser i øvrigt til www.vanerply.se

www.nordiskpladEimport.dk

eller til

TOP Håndbogen Krydsfiner.

\!i\N=RPLV
Vanerply AB, SE-547 81 Otterbacken.
Te!. Marketing
switchbDard

Department:

+46 (0)551-28235,

+46 (0)551-28200.

E-mai!: vanerply@vanerply.se

Fax: +46 (0)551-22869.
Hjemmeside: www.vanerply.se

Vanerplyl<DntDr i Danmark: Tlf +45 59473870.

Fax +45 59473871.
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