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PRO FF

OSB 3
- en miljøvennlig trebasert plate

EUROSTANDARD
OSB 3 E0

OSB (Oriented Strand Board)
OSB er en trelags plate laget av lange trespon som
limes sammen under trykk og varme.
Platene bygges opp i tre lag som er symmetriske om
midtlaget. Tresponene er av nåletre, og ligger i
ytterlagene med fiberretningen hovedsaklig i platens
lengderegning, mens de ligger på tvers i midtsjiktet.
Typiske bruksområder er svært mange - både
innvendig og utvendig.
Eksempler er: undertak, undergulv, lagerbygninger,
emballasje, byggeavskjerming, taktro, innredning av
kjøretøy, hylle- og reolproduksjon samt underlagsplate
for gips.

Et miljøvennlig alternativ:
Miljøvennlig, trebasert panel til innendørs og
utendørs bruk.
Platene er 100% fri for fritt formaldehyd
utover treets egen naturlige formaldehyd
konsentrasjon.
Arkitekter , utviklere og tømrere tar mer og
mer hensyn til hvilken effekt deres prosjekter
har på miljøet. Huskjøpere og forbrukere er
både miljøbevisste og opptatte av design.

Platene er godkjent som lastebærende konstruksjonsplate og er også egnet som interiørplate.

OSB platene består av:
-

Renbarket tømmer fra sertifisert skog
Voks Emulsjon
PU lim
MUF lim. Kun i dekksjiktet
Vann

Platene har en :
- Egenvekt på 600 kg / m3
- Brannklassifisering som D-s2,d0
- 24 timers tykkelsessvelling på > 15 %

OSB fra Forestia leveres i 3 tykkelser:
Format:				Grade:			Antall pr pall		Nobb nr.
12x2400x1200mm			TG2 (2-sidig profil)		84 stk		45632485
15x2400x1200mm			TG2 (2-sidig profil)		68 stk		45632493
						

18x2400x1200mm			TG2 (2-sidig profil)		56 stk		45632538
18x2400x 600mm			

TG4 (4-sidig profil)		

56 stk		

45632557

Produktfordeler:
- eksepsjonell formstabilitet og stivhetsegenskaper
- gode kompresjons- og spenningsstyrkeverdier
- kan brukes både i diffusjonsåpne og diffusjonslukkede struktursystemer
- utmerkede belastningsegenskaper med høye bøyestyrkeverdier
- limt med et 100% formaldehydfritt bindemiddel
- CE godkjent

Opptatt av god logistikk og god økonomi?
Forestia as leverer nå OSB i 3 tykkelser og i god kvalitet.
OSB plater er perfekte å samlaste med andre Forestia produkter. Fyll opp en bil - du kan mikse OSB platene
med veggspon, gulvspon, Tak Ess, Walls4You og Thermo gulv.
God økonomi - god logistikk. Forestia - den komplette leverandør.

For mer informasjon, se www.forestia.no eller kontakt kundesenter.
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