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Ennek alapját, az EGGER irányított 
szálelrendezésű lappal (OSB lappal) szerzett, 

több mint 15 éves építési tapasztalat adja

A szakma igényei szerint gyártva

„Még több mindent fából" - Ez a magas mérce 
késztette az idősebb Fritz Eggert arra, hogy 1961-
ben (az ausztriai, tiroli) St. Johann-ban megnyissa 
első forgácslapgyártó üzemét, és ezzel 
megalapozza az EGGER sikertörténetét. És hogy 
ehhez mi minden társul napjainkban? Ma már 8 
országban összesen 18 üzeme működik mintegy 
9.000 alkalmazottal, a világ összes jelentős ipari 
országában vannak értékesítési irodái, valamint 
világszerte több mint 85 országot kiszolgáló 
értékesítési és elosztó hálózatot tart fenn. Íme, egy 
osztrák álom büszke eredménye, amely minket itt 
az EGGER-nél nap mint nap arra bátorít, hogy 
ügyfeleink, partnereink és alkalmazottaink 
érdekében folyamatosan tovább fejlődjünk.

Az 1999-ben Wismar-ban (DE) és 2011-ben  
Radauti-ba (RO) létesített OSB üzemeink 
beindításával jelentősen bővítettük 
termékpalettánkat. A bútoripari és belsőépítészeti 
termékeinkkel, valamint a fa alapú padlóinkkal 
számos területen kiváló minőségű megoldásokat 
tudunk kínálni.

EGGER OSB 31
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EGGER OSB 3

Természetes növekedés és mély 
beágyazottság
Még több minden fából: az EGGER Vállalatcsoport és OSB üzemei

Modern családi vállalkozásként a fa alapú termékek 
gyártóinak rangsorában vezető szerephez jutottunk 
az európai piacon. Folyamatos bővülésünknek 
köszönhetően, saját teljesítményünk alapján, 
fenntartható növekedést produkálunk nemzetközi 
szinten, megőrizve függetlenségünket. 
Vevőink részére a világ minden táján innovatív 
megoldásokkal és piacorientált termékekkel és 
szolgáltatásokkal szolgálunk, amelyek természetes 
és megújuló anyag - a fa köré épülnek.

Mindennapi tevékenységünket a tisztelet, a 
bizalom, a lojalitás és az egymás iránt tanúsított 
jó hozzáállás határozza meg. A magas szakmai 
színvonal és a hatékony döntéshozatali folyamatok 
alkotják a kulcs fontosságú sikertényezőket. Erős 
minőségérzettel áthatva, jól képzett munkatársaink 
minden bizonnyal hozzájárulnak ehhez a sikerhez 
és termékeink jellegében visszatükröződik a 
tökéletességre irányuló törekvésünk.

Termékeink magas színvonalának biztosítása 
érdekében a legmodernebb technológiákat és 
rendkívül innovatív gépeket használjuk. Ezért a 
(németországi) Wismar-ban és a (romániai) Radauti-
ban működő üzemeink a legmodernebb OSB 
gyártási helyszínek közé tartoznak. 

Mindkét üzem fenntartható módon kezelt 
erdők ölelésében fekszik, így biztosítva van a 
nyersanyagok gyors szállítása. De a vasúti és közúti 
útvonalakhoz való jó logisztikai hozzáférés előnyeit 
is élvezik. Ezenkívül, a Wismar-i üzem közvetlen 
hozzáféréssel rendelkezik a Balti-tengerhez, ami 
óriási logisztikai előnyt biztosít a szállítás számára. 

Jelentős szinergiát létrehozva, (mindkét helyen) 
egyetlen egységben van egyesítve a ragasztó- és 
gyanta gyártás, valamint a biomassza erőmű.. Az 
EGGER, a termékekhez nem felhasználható biogén 
tüzelőanyagokat hővé és környezetbarát elektromos 
energiává alakítja át.

A Wismar-i üzemet a Balti-tengernél fekvő egyedülálló 
hely különbözteti meg az EGGER többi üzemétől.
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Az összesen 76 hektáros alapterületen mintegy 775 
alkalmazott gyártja az OSB és forgácslapokat.

Sales locations

 Tours (FR)
 Kortrijk (BE)
 Tistrup (DK)
 Kriens (CH)
 Treviso (IT)
 Šen ur (SI)
 Varaždin (HR)
 Hradec Krălově (CZ)

 Poznań (PL)
 Budapest (HU)
 Smederevo (RS)
 Sofia (BG)
 Bucureşti (RO)
 Gebze (TR)
 Vilnius (LT) 
 Minsk (BY)
 Kiev (UA)
 Moscow (RU)
 Almaty (KZ)
 Shanghai (CN)
 Tokyo (JP)
 New Delhi (IN)
 Santiago de Chile (CL)
 Melbourne (AU)
 Lexington, NC (US)
 Buenos Aires (AR)
 Ho Chi Minh City (VN)

 In planning/
 under construction

 Biskupiec (PL)
 Lexington, NC (US)

 Production sites 

 St. Johann in Tirol (AT)
 Wörgl (AT)
 Unterradlberg (AT)
 Brilon (DE)
 Bevern (DE)
 Gifhorn (DE)
 Bünde (DE)
 Marienmünster (DE)
 Wismar (DE)
 Hexham (UK)
 Barony (UK)
 Rambervillers (FR)
 Rion des Landes (FR)
 Shuya (RU)
 Gagarin (RU)
 Rădăuţi (RO)
 Gebze (TR)
 Concordia (AR)
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EGGER OSB 3 gyártás 
Nedvességálló, innovatív és környezetvédelmi szempontból fenntartható

EGGER OSB 3

Érdeklik az általunk kínált egyéb OSB minőségek is?

Tudjon meg többet a termékpalettánkról a 
www.egger.com/osb3 weblapon

→ 

Az EGGER OSB 3 lapjai főként helyi, fenntartható 
módon kezelt erdőkből származó friss, kérgezett 
rönkökből készülnek. A gyártás során felhasznált 
fa teljes mennyiségének mintegy 70% -a tűlevelű, 
főleg fenyő és lucfenyő. A fennmaradó 30%-ban 
különböző lombos fafajok, mint a bükk, nyírfa, 
hársfa vagy fűz szerepelnek. 

A termék minőségét és jellemzőit - a felszíni- és 
magréteg arányával és a préselési paraméterekkel 
egyetemben - a puhafa és a keményfa fajok 
részesedése határozza meg. A friss faanyag mellett 
az EGGER OSB lapok további összetevői közt 
szerepel a ragasztó, a víz és a paraffin viasz 
emulzió.
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1. Kéregtelenítés és 
Mosás

2. Háncsolás

A vékony faháncsokat 
(dobkéses hántológépnek is 
hívott) faaprító gépek hántják 
le a farönkökről, amelyek egy 
óriási ceruzahegyezőhöz 
hasonló elven működnek.

3. Szárítás

A nedves háncsokat 
gázüzemű forgó szárítókban 
addig szárítják, amíg a 
nedvességtartalmuk az 
eredeti 85-110 %-ról 2-3 % 
alá nem csökken.

A körbeforgó kéreghántó gépek 
belsejében a farönkök gyors 
tempóban egymáshoz 
dörzsölődnek, és 
megszabadulnak a kérgüktől.  
A mosó alagutak felé tartó 
farönköket meleg víz permetezi 
le, így megszabadulnak a 
homokés kéregmaradványoktól, 
valamint a faanyag nedvességgel 
telítődik, hogy könnyű legyen a 
háncsolás.

4. Szitálás

A legmodernebb technológia 
használatával a szárított OSB 
szálakat bizonyos méretű 
frakciók szerint válogatjuk és 
a ragasztó dobokba 
tápláljuk. A kiváló OSB 
tulajdonságok folyamatos 
fenntartásának előfeltétele a 
kiváló minőségű szitálás.

9



EGGER OSB 3

7. Préselés
Az formázó sor végén a 
háncsszőnyeg folyamatos 
üzemű, meleghengerlő 
présbe (Contirollba) jut, 
amely fokozatosan, addig 
nyomja össze, amíg el nem 
éri a végső erősségét és 
vastagságát.

5. Ragasztás

Mivel a szálakat erősen 
egymáshoz kell kötni, ezért 
speciális nedvesség álló 
műgyantával permetezik le 
őket, amely a prés 
belsejében teljes kémiai 
reakcióba lép.

6. Szőnyegképzés

A felszíni réteg (lemezes 
tájolás) és a középső réteg 
(fan-roller tájolók) speciális 
szórókészülékeivel a szitált 
háncsokat három 
keresztirányú rétegben 
szórják szét. A szálak 
háncsirányban rendelkeznek 
a legnagyobb 
terhelhetőséggel, és így a 
külső felszíni rétegek az OSB 
lapok főtengelyének 
irányában mutatják a 
legnagyobb szilárdságot és 
merevséget. Az OSB ezért is 
számít ideális faépítészeti 
terméknek.
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8. Hűtés és 
akklimatizálás 

A prést elhagyó lapok még 
túl forrók ahhoz, hogy 
biztonságosan lehessen 
tárolni őket, ezért 30 – 40 °C-
ra le kell hűlniük, és csak 
utána rakhatók egymásra 
vagy a raktárba. Erről a 2 
csillagos hűtőgépek 
gondoskodnak, amelyek a 
lapokat 0°-180°-os félkör ív 
mentén fordítják el, majd 
visszafordulnak a kiindulási 
helyzetükbe.

9. Méretre vágás és 
Csomagolás

Rögtön azután, hogy a lap 
kilépett a csillag alakú 
hűtőberndezésből, a gép a 
névleges szélességre szabja 
a széleket, valamint az átlós 
fűrész a mesterméretű 
formátumnak megfelelően 
keresztben átvágja azt. 
Miután a táblákat legalább 
48 órát állni hagyták a 
raktárban, a gyártási 
folyamat utolsó lépéseként a 
mesterméretű táblák 
visszajutnak a 
gyártóterületre, ahol méretre 
vágják, (szükség esetén) a 
kialakítják a széleken a 
csaphornyos eresztékeket, 
megjelölik, raklapokra rakják 
és felcímkézik őket.
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A termék előnyei

12



2

Ez a tábla egyesíti a különböző alkalmazásokhoz 
szükséges elengedhetetlen jellemzőket. 
A nagyfokú illesztési pontosságnak, 
merőlegességnek és méretállandóságnak 
köszönhetően újramegmunkálás nélkül is képes 
nagy területeket lefedni. A megbízható, minimum 
600 kg/m3 -es térfogat sűrűség biztosítja az 
összes többi mechanikai és fizikai tulajdonság 
fenntartását. Ráadásul, a géppel profilozott és a 
precíziós, csaphornyos profil könnyű beépítést 
tesz lehetővé.

A termék előnyei
A táblák teljes egészében fából 
készülnek, és rendelkeznek annak 
minden előnyével.
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Ez az, ahol az EGGER OSB 3 lapok 
igazából kamatoztatni tudják a 
képességüket, köszönhetően a nagy 
fokú pontosságnak, merőlegességnek 
és méretállandóságnak

A precíziós gyártás és a táblák kis 
mérettűrései azt jelentik, hogy nagy 
területek megfelelő szögben történő 
lefedésére is felhasználhatók, anélkül, 
hogy újra meg kellene munkálni őket. 

Kiemelkedő pontosság

A térfogat sűrűség jelentős hatást 
gyakorol az olyan mechanikai és fizikai 
szerkezeti tulajdonságokra, mint az 
éltörési szilárdság, légtömörség és gőz 
visszatartó képesség. Az EGGER OSB 3 
lapok ezért is rendelkeznek 600 kg/m3 
nagyságú garantált minimális térfogat 
sűrűséggel.

Megbízható tömörség 

Az EGGER OSB 3 figyelemre méltó 
mechanikai tulajdonságokkal bíró tábla. 
Nagy a teherbíró képessége és 
merevsége, így számos alkalmazásban 
biztonságot kínál a felhasználójának.

Nagy mechanikai szilárdság 

kg

A termék előnyei
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Az EGGER OSB 3 lapokat normál 
famegmunkáló szerszámokkal lehet 
megmunkálni. A könnyebb 
megmunkálás és kezelés által, a 
projekteknél rövidebb befejezési idővel 
lehet számolni, így az épületek rövidebb 
ideig vannak kitéve a különböző 

időjárási viszonyoknak – ami igen 
fontos szempont a nehéz éghajlati 
körülmények között folyó projektek 
esetében. Az alkalmazás tiszta 
beépítést tesz lehetővé ott, ahol nincs 
szükség vízre, így szárítási idővel sem 
kell számolni.

Az EGGER a legjobbat hozza ki a fából – 
1 m³-nyi OSB 864 kg CO₂-t képes 
megkötni. Az EGGER OSB 3 lapok 
gyártásához használt fa főként 
fenntartható módon kezelt erdőkből 
származik. 

Kérésre FSC® (Erdőgondnoksági 
Tanács®, FSC-C017963) vagy PEFC 
(Erdőtanúsítványok Támogatási 
Programja) tanúsítvánnyal rendelkező 
OSB 3 lapokkal is szolgálni tudunk.

Gyors és könnyű beépítés 

Környezetvédelmi szempontból fenntartható 

Az EGGER OSB 3 lapok optimalizált 
csaphornyos profilja biztosan lenyűgöző 
hatást vált ki az elérhető nagyfokú 
pontosságnak és a lapok egyszerűbb 
összekötési folyamatának 
köszönhetően. Továbbá, a csaphornyos 
profil lenyűgöző ellenállást tanúsít a 

koncentrált terhelések által okozott 
nehéz súlyokkal szemben. 
Geometriájának köszönhetően, a profil 
az olyan rongálódásoknak is ellenáll, 
amelyek egyébként a szállítás és 
megmunkálás során jelentkezhetnek.

Optimalizált csaphornyos profil 
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Alkalmazási területek
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3

A sokoldalúsága teszi ezt a lapot igazán 
különlegessé – favázas szerkezetekben, szigetelt 
szerkezeti panelként, csomagoló anyagként vagy 
ideiglenes szerkezetekhez egyaránt használható. 
A speciális szerszámok nélkül végezhető közvetlen 
és gyors megmunkálás, és a nagy statikus 
igénybevétel garantálja az alkalmazások széles 
körét.

Alkalmazási területek 
Egyetlen tábla.  
Számos alkalmazás.  
A lehetőségek széles tárháza.
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Az OSB 3 lapok normális terhelési körülmények 
között faszerkezetekben, falak, mennyezetek 
és tetők teherhordó és merevítő paneljeiként 
használhatók.

Falszerkezet
A belsőépítészetben az OSB-ből készült falburkolat 
teherhordó alrétegként szolgál konzolos 
terheléseknél, így például beépített szekrényeknél. 
Adott építési projektnél az EGGER OSB 3 lapoknak 
falpanelek teherhordó és merevítő burkolataként 

EGGER OSB 3 favázas 
szerkezetek készítéséhez 

Alkalmazási területek

történő felhasználását statikusnak kell igazolnia. 
Az EGGER OSB 3 lapok vakolását csak hőszigetelő 
kompozit rendszerrel vagy gipsz alapú burkolattal 
lehet kombinálni. Faalapú alépítményekre 
történő felszereléskor a gipszkarton lapokat 
mindig szintben kell összeilleszteni. Ezzel 
megakadályozható, hogy az önterülő massza 
hozzátapadjon az alépítményhez, és az alrétegben 
jelentkező feszülések közvetlenül átadódjanak a fa 
kötésekre.
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Mennyezet és padlózat
Az EGGER OSB 3 lapok, amelyek 4-oldalas 
csaphornyos profilú padlólapként, különböző 
formátumokban és vastagságokban kaphatók, 
leginkább száraz esztrich és mennyezetburkolat 
formájában, teherhordó és merevítő aljzatok 
készítéséhez használhatók. Új vagy felújított 
szerkezetekben az OSB 3 lapok könnyű, száraz 
esztrichek formájában gazdaságos alternatívát 
nyújtak a nehéz esztrichek helyett. 

Az EGGER OSB 3 lapok meglévő fagerendás 
mennyezetek korszerűsítésére, régi fatáblákon 
új mennyezetburkolat, vagy közvetlenül a 
fagerendákon új szerkezeti padló kialakítására 
használhatók. A száraz esztrich előállítása során 
különbséget tesznek az ütés álló hangszigetelésen 
történő úszó beépítés és a padlótartó párnafákon 
végzendő beépítés között. Az OSB 3 lap szinte 
vágás mentes módon, rácshálóban van elhelyezve, 
különösen úszó beépítés esetén.

Tetőszerkezet
Az EGGER OSB 3 lapok a tetőn belső burkolatként, 
szarufa borításként, vagy az alátétek 
alátámasztására szolgáló zsaluzatként és 
alépítményként használhatók. A DIN 68800-2 és 
az EN 335 szabványokban szereplő, az építési 
fa konzerválására vonatkozó követelményeknek 
eleget kell tenni.

Az egyéb tetőszerkezetek alsó rétegének tökéletesen 
egyenletes kialakításához olyan ergonomikus és innovatív 
megoldást kínálunk, amely gyors és biztonságos 
tetőfedést tesz lehetővé. EGGER Roofing Board. 
Az OSB 3 paneleken alapuló tetőfedő lapot kis méret, kis 
tömeg és innovatív módon mart élprofilok jellemzik.

A Roofing board lapról az alábbi webhelyen olvashatók 
további részletek: www.egger.com/roofingboard

→ 
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A szigetelt szerkezeti panelekből (SIP-ekből) nagy 
teljesítményű építési rendszerek készíthetők, lakó- 
és könnyűszerkezetes kereskedelmi célú 
építmények számára. A panelek két OSB szerkezeti 
burkolat között, szendvicsként elhelyezett 
habszivacs magrétegből állnak. A SIP-ek gyárilag 
ellenőrzött körülmények között készülnek, és 
szinte bármilyen épületszerkezethez tudnak 

illeszkedni. Az eredmény egy rendkívül erős, 
energiatakarékos és költséghatékony építési 
rendszer. Az OSB burkolat statikai számításokkal 
meghatározható, vastagsága legfeljebb 10 mm 
lehet. Nagy sűrűségének és állandó, kis vastagsági 
tűrésének köszönhetően az EGGER OSB 3 panelek 
tökéletesen alkalmasak tetszőleges falon vagy SIP 
tetőelemen történő felszerelésre.

Alkalmazási területek

EGGER OSB 3 szigetelt 
szerkezeti panelekhez
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A jó szilárdságnak és stabilitásnak, az egyszerű 
megmunkálhatóságának, a rögzítőelemek nagy 
húzási ellenállásának és a széleken mutatott 
csekély kiszakadási hajlamnak köszönhetően az 
EGGER OSB 3 tökéletes választás a csomagolás 
céljára: 
• védőburkolatok nagy tömegű épületelemek 

részére
• raklapok
• zöldség szállító dobozok

Az EGGER OSB 3 nyilvánvaló előnyei a három rétegű rétegelt lemezhez képest
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Az összehasonlító kutatások szerint a dobozos szerkezeteknél történő használatakor az EGGER OSB 3-nak a minőség és szilárdság 

tekintetében nyilvánvaló előnyei vannak a három rétegű rétegelt lemezhez képest. Forrás: BFSV, 4887/02. az-ú vizsgálati jelentés

Az OSB 3 fa csomagoló termékként történő 
felhasználását független intézetek vizsgálják és 
tanúsítják. Az EGGER OSB 3 megfelel az ISPM 15 
szabvány élelmiszerrel való érintkezésre vonatkozó 
követelményeinek, és fenyődarázs támadásoknak 
is ellenáll. Mindezek a tulajdonságok, valamint 
a kiváló ár-érték arány teszi az OSB 3-at ideális 
csomagoló eszközzé.

EGGER OSB 3 csomagoló 
anyagokhoz
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Alkalmazási területek

A helyes választás 
minden projekthez.
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A faépítményekben történő felhasználás 
mellett az EGGER OSB 3 lapok az ideiglenes 
építési alkalmazások számára is gazdaságos 
anyagként szolgálnak. A megfizethető, több célú 
panel garázsokhoz, fészerekhez, előtetőkhöz, 
védőpalánkokhoz, hirdetőtáblákhoz vagy 
polcokhoz is felhasználhatók.

A vásár- és üzlet építés terén az OSB 3 elsősorban 
teherhordó burkolatként jöhet számításba. 

Nagy statikus merevségének köszönhetően 
tökéletes anyag színpadok vagy raktárhelyiségek 
megépítéséhez. De díszítőelemként színes 
felületek kialakítására is alkalmas. 
Az adott alkalmazástól függően, a megmunkálás 
ugyanazokat az elveket követi, mint a faépítés vagy 
a száraz esztrichek esetében.

Egyéb alkalmazások az EGGER OSB 3 
számára
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Megmunkálás és kezelés
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4
A daraboláshoz és rögzítéshez fontos tényezők 
mellett, ez a fejezet a beérkező áruk ellenőrzéséről, 
az anyag nedvesség tartalmáról és a használati 
osztályokról is tartalmaz információkat. Annak 
érdekében, hogy a feldolgozás során ne érje 
kellemetlen meglepetés, az EGGER OSB 3 lapokat 
megfelelő módon kell becsomagolni és tárolni. A 
hulladék kezelése ugyancsak egyszerű. Tudjon meg 
róla többet a következő oldalakon.

Megmunkálás és kezelés
Hogy még könnyebben 
a keze ügyébe kerülhessen.
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Fűrészelés – fúrás – marás
A megfelelő elektromos és kézi kezelésű gépekkel 
az EGGER OSB 3 lapot ugyanúgy fel lehet dolgozni, 
mint a tömör fát. Okvetlenül némileg kisebb 
előtolási sebességgel dolgozzon. Fa és a faalapú 
anyagok feldolgozása során, rendszerint ajánlatos 
por-elszívó eszközt vagy porvédő maszkot 
használni. 

Bejövő áruellenőrzés
Beépítés előtt a következőket kell ellenőrizni és 
összevetni a tervezési előírásokkal:
• lap típusa és használati osztálya
• lap vastagsága
• CE jelölés és teljesítménynyilatkozat

Az anyag nedvesség tartalma 
Különleges ragasztási technológia biztosítja, hogy 
a nedvességszintek hasonlóak legyenek az 
épületek 8 ± 3 %-os értékéhez. 85 %-os relatív 
páratartalom mellett az EGGER OSB 3 lapok 
anyagának nedvesség tartalmi egyensúlya 
várhatólag 18 % alatt lesz. 

Felületbevonás 
A felületnek lakkal vagy üvegezéssel történő 
bevonásakor célszerű homokszórt OSB lapokat 
használni. De rendszerint további elemekkel, így 
például laminált padlóval, parkettával vagy 
szőnyeggel ugyancsak beburkolható. Ha az OSB 
lapokat vékony és hajlékony padlóburkolat, így pl. 
linóleum vagy vinil borítja, javasoljuk a padló 
felületének teljes felületen történő feltöltését. Ez 
megakadályozza a lapok kötéseinek vagy a felület 
textúrájának előtűnését.

Általános tudnivalók

Rögzítés 
Az EGGER OSB 3 lapokat jellemzően a faépítészetben 
használt kötőelemekkel, így például csavarokkal, 
kapcsokkal és szegekkel lehet rögzíteni. Követelmény, 
hogy a rögzítőelemek rendelkezzenek az építési 
ágazatra érvényes alkalmassági tanúsítvánnyal, 
például engedéllyel vagy szabvánnyal. 
• A rögzítőelemek javasolt hossza 2,5 -szerese a lap 

vastagságának, de legalább 50 mm.
• A kapcsok minimális huzalvastagsága  

1,52 mm legyen.
• A rögzítőelemeknek ellen kell állniuk a korróziónak, 

és horganyzott vagy rozsdamentes acélból kell hogy 
készüljenek.

• Zárógyűrű horonnyal ellátott, lapos fejű szegeket, 
csavarszegeket vagy gyűrűs menetű szegeket kell 
használni.

Használati osztályok
Statikus, teherhordó elemként történő alkalmazás 
esetén az OSB 3 lapot az EN 1995-1-1 szerinti 1-es és 
2-es használati osztályokban lehet alkalmazni. 
Egyéb állandó, nem teherhordó alkalmazások esetén 
javasoljuk az 1-es és a 2-es használati osztályok 
tartalmi feltételeinek való megfelelést is. 

Feldolgozás és kezelés

Lapjaink könnyű megmunkálhatóssága 
azt eredményezi, hogy csökkenhet a projekt 
befejezési ideje, és a más építési termékekhez 
képest takarékosabb.
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Tárolás és csomagolás
A helyes tárolás és csomagolás a problémamentes 
feldolgozás elengedhetetlen feltétele. Az OSB 3 
lapokat elől kartonpapír borítás, valamint 
védőcsíkok és csomagoló pántok rögzítik a 
csomagban, nehogy szállításkor megrongálódjanak, 
illetve nehogy kárt tegyen bennük a nedvesség. 
A csaphornyos lapokkal ellátott csomagokon 
zsugorfólia is található, amely rövid távú védelmet 
nyújt a csapadék és a szennyeződés ellen. 
Általában célszerű az alábbi elveket követni:

• Az OSB 3 lapokat vízszintes helyzetben, legfeljebb 
100 cm-enként berakott, négyszög keresztmetszetű 
fűrészelt fa darabokon kell elhelyezni. Fontos, hogy 
ezek magassága következetesen ugyanakkora 
legyen. 

• Álló (csaknem függőleges) helyzetben csak 
kivételes esetekben szabad tárolni, és akkor is 
csak néhány lapot, és kizárólag száraz felületen. 
Ebben az esetben a csaphornyos profilú lapok csak 
a horony felőli oldalukon állhatnak.

• Ha több csomagot raknak egymás tetejére, a 
négyszög keresztmetszetű fűrészelt fa darabokat 
függőlegesen, egy vonalba kell igazítani.

• Villás emelőtargoncával történő szállításkor a 
négyszög keresztmetszetű fűrészelt fagerendáknak 
elég magasnak kell lenniük ahhoz, hogy 
megakadályozzák a rongálódások bekövetkezését.

• A szállítás és tárolás időtartama alatt a lapokat 
óvni kell az időjárás közvetlen hatásától (zárt 
teherautó platókon, fedőfólia alatt).

• A tárolást lehetőleg klimatizált (illetve a 
felhasználás helyével megegyező klimatikus 
körülményekkel rendelkező) létesítményekben 
kell végezni.

• Célszerű a csomagokra feszített szállítópántokat 
rögtön eltávolítani, nehogy a gyárban, vagy az 
építkezés helyszínén történő tárolás során, nehogy 
nyomó igénybevételnek tegyék ki a lapokat.

• A beépítést megelőzően a lapokat szükséges 48 
órán keresztül akklimatizálni a felhasználási 
helyen a várható páratartalomhoz. 

Fedőborítás

100 cm

Hulladék kezelés
Fa alapú anyagot más anyagfelhasználásban és 
energiaipari alkalmazásban is fel lehet használni. 
Célszerű az építkezési helyekről és a bontási 
tevékenységekből származó OSB lapmaradványok 
minél nagyobb részét hasznosítani. Ha ez nem 
lehetséges, energia előállítására kell felhasználni (a 
hulladék Európai hulladék katalógus szerinti 
hulladék kódja: 170201/030103). A faalapú anyagok 
felhasználhatók a nem engedélyköteles, 15 kW-os 

vagy annál nagyobb hőteljesítményű, zárt 
tüzelőberendezésekben, vagy a 13. Szövetségi 
Emisszió-védelmi Rendelet (BlmSchV) szerinti 
(nagyméretű) tüzelőberendezésekben és a 17 
Szövetségi Emisszió-védelmi Rendelet (BlmSchV) 
szerinti (hulladékégető művekben) történő 
energiatermelésre, amennyiben a faalapú 
anyagokat ez utóbbi üzemanyagként engedélyezte.

Amennyiben a lap vastagsága < 12 mm, fa távtartókat 
kell használni körülbelül 60 cm távolságban.

→ 
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Jellemző szilárdsági értékek és számított merevségi értékek N/mm²-ben (EN 12369)

Szilárdsági értékek (N/mm²)

tnévl vastagság
mm (50,87” × 

9,65”)

Hajlítóerő Húzóerő Nyomóerő Nyomoerő a 
lap síkjára 

merőlegesen

Nyíróerő a 
lap síkjában

fm ft fc fv fr

0° 90° 0° 90° 0° 90° – –

8 - 10 18,0 9,0 9,9 7,2 15,9 12,9 6,8 1,0

> 10 < 18 16,4 8,2 9,4 7,0 15,4 12,7 6,8 1,0

18 - 25 14,8 7,4 9,0 6,8 14,8 12,4 6,8 1,0

Merevségi értékek (N/mm²)

tnévl vastagság 

mm (50,87” × 
9,65”)

Hajlítóerő Húzóerő Nyomóerő Nyomóerő a 
lap síkjára 

merőlegesen

Nyíróerő a 
lap síkjában

Em Et Ec Gv Gr

0° 90° 0° 90° 0° 90° – –

8 - 10 4,930 1,980 3,800 3,000 3,800 3,000 1,080 50

> 10 < 18 4,930 1,980 3,800 3,000 3,800 3,000 1,080 50

18 - 25 4,930 1,980 3,800 3,000 3,800 3,000 1,080 50

Anyagtulajdonságok 
Amennyiben könnyen és gyorsan szeretné használni az EGGER OSB 3 lapokat.

0° = főtengely

90° = melléktengely

Feldolgozás és kezelés
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d lemezvastagság mm-ben 10 12 15 18 22 25

száraz edény 2,0 2,4 3,0 3,6 4,4 5,0

nedves edény 1,5 1,8 2,2 2,7 3,3 3,7

Tulajdonság Normál
Mértékegy-

ség
Érték

Sűrűség DIN EN 323 kg/m³ ≥ 600

Diffúziós ellenállási tényező μ*
(száraz edény/nedves edény)

EN ISO 12572 – 200. 150.

Hővezető képesség λR EN 13986 W/(mK) 0,13

Fajlagos hőkapacitás, c EN 12524 J/(kgK) 1,700

Építőanyag osztályozás DIN EN 4102-1 – B2 – normál éghetőség

Tűzzel szembeni viselkedés (d ≥ 9 mm) EN 13501-1 – D-s2, d0

Hosszváltozás az anyag nedvesség 
tartalmának 1 %-os változásakor

% / % 0,03

Formaldehid kibocsátás EN 717-1 ppm E1

Vastagsági tűrés homokszórás nélkül EN 324 mm (hüvelyk) ± 0,5

Vastagsági tűrés homokszórás után EN 324 mm (hüvelyk) ± 0,3

Élegyenesség EN 324 mm/m

Négyszögletesség EN 324 mm/m ≤ 2,0

Hossz- / szélességi méret tűrés EN 324 mm ± 3,0 / ± 3,0

24 órás vastagsági dagadás EN 317 % 15

Hangszigetelési mérték R
(1 kHz – 3 kHz)

EN 13986 dB

15 mm 26,4

18 mm 27,4

22 mm 28,5

25 mm 29,2

Fizikai és egyéb jellemzők az EGGER OSB 3 lapnál

sd átszámítási táblázat EGGER OSB 3-nál
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Szolgáltatás és minőség
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Szolgáltatás és minőség 
Amire számíthat.

5
Nemcsak, hogy helyes irányba fordítjuk a 
háncsokat, hanem testreszabott 
szolgáltatásainkkal sohasem hagyjuk, hogy 
sötétben tapogatózzon. Célzott támogatás, 
szakértői tanácsadás és kiterjedő szállítási 
program - mindezek szolgáltatásunk szerves 
részét képezik. Csak egy újabb példája az 
EGGER-től elvárható kiváló minőségnek.
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Szolgáltatás
• Célzott támogatás és szakmai tanácsadás 

az anyag kiválasztásához és gyártáshoz

• Területi műszaki szolgálat

• Műszaki információk az alábbi webhelyünkön: 
www.egger.com/buildingproducts

• Támogatás e-levélben a 
buildingproducts@egger.com címen

• Átfogó tervezés és termék dokumentálás

• Kiállításokon való részvétel

• Műszaki képzés

• Üzemlátogatások

Szolgáltatás és minőség
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Szállítási program 

EGGER OSB 3:
Termék/ 

hossz × széles-
ség (mm)

Vastagság (mm)

6 8 9 10 11 12 15 18 20 22 25 30 35 40

Négyszög alakú szél 
homokszórás nélkül

5.000 × 2.500   **  **   **  **

5.000 × 1.250 * *   *  * 

2.800 × 1.250 * *

2.500 × 1.250  **  **

2.440 × 1.220  

4 oldalú csaphornyos 
profil

homokszórás nélkül

2.500 × 1.250  **

2.500 × 675

Amennyiben itt nem említett mennyiséget rendelne, előtte kérjen tőlünk ajánlatot

*  Legkisebb leszállítható mennyiség 2 teljes teherautónyi rakomány, nagyjából 70 m3

**  Legkisebb rendelhető mennyiség (MOV) 250 m³ az első megrendeléskor, utána 500 m³ a következő megrendeléskor
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Szolgáltatás és minőség

Mit képviselünk a környezetvédelemmel kapcsolatosan?
Erre keresse válaszainkat és nyerjen betekintést a 
környezetvédelmi és fenntarthatósági prospektusunkban.
www.egger.com/environment

→ 

Minőség

Environment & Sustainability

Sustainable construction  

and healthy living with  

Egger wood-based materials

Az EGGER OSB lapok műgyanta kötésű, három 
rétegű faipari alaplapok, irányított mikro-
furnérokból (háncsokból). A felhasznált faanyagok 
többségét fenntartható módon kezelt erdőkből 
származó, kérgezett, frissen vágott lucfenyő 
képezi. De ahol a lapoktól különleges 
tulajdonságok kielégítését várják el, vegyes 
faváltozatok vagy speciális kemény fafajták is 
használatosak.

Alapanyagok
• Friss fa
• Paraffin-viasz emulzió
• MUF gyanta
• Víz

Környezetvédelem és fenntarthatóság
Kiemelten ügyelünk arra, hogy az EGGER OSB lapok 
minden környezetvédelmi követelménynek 
megfelelően, erőforrás megörző módon 
készüljenek. Minden EGGER termék rendszeres 
környezetvédelmi hatásvizsgálatnak lesz alávetve. 

• IBU Környezetvédelmi Nyilatkozat (EPD)
az EN 15804 és ISO 14025 szerint

• Kémiai fa-konzerváló szerektől mentes.
• Erdőben frissen vágott fa

Folyamatos ellenőrzés:
Az EGGER OSB lapok a tervezők és a gyártók 
számára egyaránt, hihetetlenül nagy termék- és 
alkalmazási biztonságot kínálnak. A nemzeti és 
nemzetközi termékszabványoknak, és az adott 
termékekre kiállított építési engedélyeknek 
köszönhetően még a legszigorúbb minőségi 
mércének is megfelelnek. Akkreditált intézet által 
folyamatosan végzett, külső ellenőrzés alatt állnak. 
A termékek rendszeres, független ellenőrzését a CE 
tanúsítvány dokumentálja.

• CE jelölés és teljesítménynyilatkozat
• GOST tanúsítvány
• ISO 9001 tanúsított minőségirányítás
• PEFC tanúsítvány kérésre
• CoC tanúsítvány FSC (CW) szerint
• Európai Fa- és Fatermékpiaci Rendelet EUTR
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Igényre szabott 
minőség – az 
első naptól 
kezdve.
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www.egger.com/osb3
Műszaki támogatás 

buildingproducts@egger.com

Szeretne még több részletet megtudni?
Egyszerűen csak olvassa le a QR kódot, és kapjon részletes információt.

SC EGGER România SRL

Str. Austriei 2 

PO Box 38

725400 Radauti, jud. Suceava

Románia

EGGER Building Products GmbH

Weiberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Ausztria


