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Wstęp

Dlaczego warto stosować płyty drewniane 
firmy dold ®? 
Jakie główne zalety posiadają one w porównaniu 
z innymi materiałami budowlanymi?
Płyty firmy Dold łączą w sobie naturalne piękno 
drewna z wysoką wytrzymałością konstrukcyjną 
nowoczesnych klejonych płyt drewnianych.
Nasze 3 – 5 – warstwowe płyty oferują, jako 
materiał dla budownictwa, szczególną kombinacje 
wielostronnych zalet, jak też i szerokie możliwości 
zastosowań. 
Dzięki zastosowaniu  3 i 5 – warstwowych płyt
dold ® (szczególnie w przypadku sufitów oraz 
fasad) osiąga się, poprzez krótki czas montażu, 
ograniczenie kosztów budowy bez rezygnacji z 
naturalnego piękna drewna.

Liczba materiałów stosowanych w budownictwie 
ciągle wzrasta, dlatego wszyscy stosujący je powin-
ni stale wypróbowywać możliwości zastosowań 
nowych materiałów.

Zalety takie jak przyjazność środowisku, dobre 
właściwości powierzchni, prostota zastosowania są 
to podstawowe kryteria przy ich wyborze. Ważne 
jest też to, że surowiec pochodzi z lasów, w których 
prowadzi się racjonalna gospodarkę leśną i posia-
da odpowiednie certyfikaty PEFC.
Oprócz takich materiałów budowanych jak drewno 
konstrukcyjne, deski warstwowe, OSB, płyty 
tynkarskie i fornirowe, drewniane ramy konstrukcje 
tak i płyty 3 – i 5 – warstwowe są niemożliwe do 
pominięcia w  drewnianym budownictwie.
Dokument, który maja Państwo w rękach, ma za
zadanie pomóc rzemieślnikom i architektom w 
fachowym i ekonomicznym zastosowaniu płyt.
Aby produkt mógł znaleźć zastosowanie dekora-
cyjne i zarazem konstrukcyjne, do produktów  
dold® dołączone są dane pomocnicze. 
Produkty firmy dold ® posiadają dopuszczenie 
budowlane.
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Wymiary płyt  

Typ płyty  Grubość   Długość   Szerokość
[budowa]  [mm]  [m]  [m]

3 – warstwowe (1A) 13  5.0  1.25 / 2.05 / 2.50 / 3.00
3 – warstwowe (2A) 16  5.0  1.25 / 2.05 / 2.50 / 3.00
Bez BAZ  19  5.0 / 6.0  1.25 / 2.05 / 2.50 / 3.00
3 – warstwowe (3A) 21  5.0 / 6.0  1.25 / 2.05 / 2.50 / 3.00
3 – warstwowe (4A) 27  5.0 / 6.0  1.25 / 2.05 / 2.50 / 3.00
3 – warstwowe (5A) 32  5.0 / 6.0  1.25 / 2.05 / 2.50 / 3.00
3 – warstwowe (6A) 42  5.0 / 6.0  1.25 / 2.05 / 2.50 / 3.00
3 – warstwowe (7A) 52  5.0 / 6.0  1.25 / 2.05 / 2.50 / 3.00
3 – warstwowe (8A) 60  5.0 / 6.0  1.25 / 2.05 / 2.50 / 3.00
5 – warstwowe (1B) 35  5.0 / 6.0  1.25 / 2.05 / 2.50 / 3.00
5 – warstwowe (2B) 42  5.0 / 6.0  1.25 / 2.05 / 2.50 / 3.00
5 – warstwowe (3B) 52  5.0 / 6.0  1.25 / 2.05 / 2.50 / 3.00
5 – warstwowe (4B) 55  5.0 / 6.0  1.25 / 2.05 / 2.50 / 3.00
5 – warstwowe (5B) 55  5.0 / 6.0  1.25 / 2.05 / 2.50 / 3.00
5 – warstwowe (6B) 70  5.0 / 6.0  1.25 / 2.05 / 2.50 / 3.00
5 – warstwowe (7B) 80  5.0 / 6.0  1.25 / 2.05 / 2.50 / 3.00



Elementy konstrukcyjne 
Elementy konstrukcyjne 

Konstrukcje zadaszeń 

Z powodu stawianych dziś wymagań, odnośnie izo-
lacji cieplnej, konieczne jest tworzenie konstrukcji 
dachowych o dużej grubości ociepleniowej.
Z powodów konstrukcyjnych poszukuje się tu jed-
nak cienkich krawędzi dachów i zadaszeń.
Przy montażu płyt 3 i 5 warstwowych jest możliwe 
szybkie zbudowanie dachów czy podcienie o 
szerokości Ik = 1,60 m.

Korzyści
• Możliwosci łatwego budowania cienkich 
 i lekkich naddatki dachów.

• Brak potrzeby ewentualnego
 heblowania krokwi.

• W przypadku gdy końce krokwi spełniają 
 role konstrukcyjną potrzebne są prace 
 uszczelnieniowe, które maja na celu 
 stworzenie szczelnej pokrywy budynku.

• Płyty szlifowane mogą być ewentualnie 
 zastosowane bez dodatkowego wykańczania 
 powierzchni.

Nośne połacie sufitowe 

Połączenia niezbędne do przyjmowania i przeka-
zywania horyzontalnych obciążeń w budynkach 
drewnianych płytowych mogą być wykonywane 
z 3 i 5 warstwowych płyt zgodnie z normami DIN 
1052, część 10.3.

Płyty o dużym formacie są tu ułożone pod kąntem
90 stopni do belek podpierających, poziomych i są 
na długościach połączone za pomocą wyfrezowa-
nia i pióra.

Korzyści
• Wykonywanie pokryw dachowych powierzchni 
 dachowych  według norm DIN 1052, Cześć 1. 

• Możliwość łatwego wykorzystywania w 
 budynkach mieszkalnych w których odstępy 
 miedzy krokwiami wynoszą ponad 83 cm.

• Sztywność  powierzchni dachowej jest 
 większa niż przy płytach OSB 4. 

W przypadku BSH (warstwowego drewna budow-
lanego) elementy unoszące dźwigarów kratowych  
z powodu swoich bardzo wąskich elementów kons-
trukcyjnych wymagają wsparcia przeciw odchyle-
niom i wyginaniu.

Korzyści
• Tworzenie powierzchni dachowych 
 wg DIN 1052, cześć 1.

• Możliwa długość płyt 5 – 6 metrów umożliwia 
 duże odstępy miedzy głównymi wiązarami 
 (połączenie jest konieczne tylko na wiązarach)

• Duże grubości płyt (42 do 80 mm) umożliwiają 
 wbudowywanie samo unoszących powierzchni 
 dachowych bez dodatkowych podpór.

• Wiązary usztywniające mogą zostać zastąpione 
 poprzez konstrukcje dachowe z 
 3 i 5 warstwowej płyty. 

lk l

lk l
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Powierzchnie dachowe i sufity w halach; budowa hal 

1)Konsultować z odpowiednim statykiem. 

Dzięki zastosowaniu 3 i 5 warstwowych płyt, jako 
konstrukcyjnego pokrycia, można stworzyć powie-
rzchnie pokrycia, które wyżej wymienione zadania 
spełniają bez dodatkowego podparcia
Potrzebne zazwyczaj podpory diagonalne nie są 
tutaj konieczne.1).



Fasady
Fasady

Budynki przemysłowe
Budynki publiczne
Budynki mieszkalne

Korzyści
• Duża różnorodność formatów płyt 
 umożliwia dowolne kształtowanie fasady z 
 uwzględnieniem wszelkich rozwiązań 
 koniecznych w przypadku dużych budynków.

• Płyty z drewna modrzewiowego i daglezji z 
 warstwą okrywającą grubości 7 mm można w 
 pewnych warunkach zastosować bez 
 dodatkowego zabezpieczania ich powierzchni.

• Fasady szczotkowane maja duża odporności 
 na działanie czynników atmosferycznych.

Wykończenie wnętrz 
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Wykończenie 
wnętrz 



Powierzchnie
Powierzchnie

Wytrzymałość 

Wytrzymałość 3 i 5 warstwowych płyt jest oczy-
wiście, jak też wszystkich drewnianych elementów, 
zależna znacznie od wilgotności drewna.
Przy montowaniu materiału do fasady muszą być 
zastosowane wszelkie możliwości ochrony drew-
na przed działaniem wilgoci. Dotyczy to także 
materiałów odpornych na działanie czynników 
zewnętrznych takich jak modrzew czy daglezja.
Koniecznie działania w odniesieniu do danego 
budynku muszą być określone przez architektów 
indywidualnie. 

W poniższym tekście przedstawiamy ogólne propo-
zycje dotyczące tego zagadnienia.

Rozróżniamy następujące czynniki 
atmosferyczne działające na drewno:

Opady
Bezpośrednie i trwale nawilgacanie powodu-
je wzrost wilgotności drewna. W przekroju nie-
równomiernie rozłożona wilgotność drewna, mimo 
krzyżowego klejenia płyt może doprowadzić do 
powstawania ograniczonych pęknięć w lamelkach 
pokrywających.
Jeśli wilgotność drewna w dłuższym okresie 
czasu wynosiłaby 18 % i więcej może dojść do 
pojawienia się grzybów. Pojawiająca się sinizna 
może prowadzić do znacznych zmian optycznych 
materiału.

Promieniowanie słoneczne
Promienie słońca powodują ocieplenie się powierz-
chni, a tym samym prowadzą do zmian wilgotności 
i do powstawania rys.
Jasne powierzchnie ogrzewają się znacznie słabiej 
i dlatego mają tu przewagę nad powierzchniami 
ciemnymi.

Promieniowanie UV
Za sprawą promieniowania UV zawarta w drewnie 
lignina jest rozkładana i może być wypłukiwana 
przez opady. Następstwem tego może być tworze-
nie się reliefowej powierzchni i szarzenie jej.
Czasami są to zmiany celowe, jednak nie są one 
przez każdego inwestora akceptowane.
Przeciwdziałać tym zmianom może pokrycie powie-
rzchni odpowiednimi środkami z wystarczającą 
pigmentacją.

Pokrycie powierzchni

Stosowane są tutaj wyłącznie produkty firmy 
Sikkens. Powierzchnia jest opracowywana w dwóch 
cyklach. Kanty są tez zabezpieczane równomierną 
powłoką. Każdy element przechodzi dwukrotnie 
przez urządzenie suszące. Dokładnie opracowany 
proces nanoszenie powłok czyni je jednolitymi optycz-
nie i o takiej samej grubości w każdym miejscu 
płyty. Do pokrywania nadają się powłoki lazurowe 
lub inne. Lasury są pigmentowanymi powłokami 
poprzez które przebija barwa drewna. Powłoki 
nie pokrywające lub pokrywające cienką warstwą 
z powodu swej niskiej wiskozycyjności wnikają 
głęboko do wnętrza drewna. Lazury umożliwiają 
transportowanie wilgoci poprzez swoja warstwę i 
dyfuzje dzięki czemu nie łuszczą się.

Tony kolorystyczne RAL nadają powierzchnie kolo-
rystyczne i powodują, że naturalna barwa drewna 
nie jest widoczna. Nie pigmentowane powłoki nie 
nadają się do zastosowań zewnętrznych. Do wyko-
nywania powierzchni kryjących powinny być sto-
sowane specjalne do tych zastosowań stworzone 
farby dyspersyjne. Te produkty zawierają dużo 
barwnika i według danych producentów umożliwiają 
dyfuzje dzięki czemu się nie łuszczą.
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Ochrona drewna poprzez odpowiednie 
działania na etapie konstruowania

Te działania są powszechnie znane wśród 
fachowców, jednakże przytoczymy tu kilka ich 
przykładów:

• Fasada powinna być skonstruowana z 
 odpowiednimi wietrzącymi ją od 
 tylu wydłużeniami.

• Nad fasadą powinny być zachowane 
 odpowiednie naddatki dachu.

• Wykonanie odpowiednich horyzontalnych 
 profili w ( jak na zdjęciu zacięcia)

• Konieczna jest ochrona przed wodą 
 rozpryskującą się o podłoże 
 (minimalnie powinno być zagwarantowane 
 zachowanie 30 cm odstępu fasady 
 od podłoża). 

• Zabezpieczanie chemiczne części czołowych 
 drewna.

Zabezpieczanie powierzchni

Płyty powinny być od strony widocznej szczot-
tkowane. Szczotkowanie usuwa miękkie części 
przyrostów drewna. Stabilny szkielet zabezpie-
cza lub co najmniej ogranicza powstawanie rys, a 
nakładany potem środek chemiczny ma, z powodu 
powiększonej powierzchni, możliwość lepszego się 
z nią połączenia.



Wymagania wobec sortowań 
do produkcji powierzchni pokrywających 
z świerka, daglezji i modrzewia

Płyty są na podstawie zewnętrznego wyglądu podzielone na cztery kategorie jakości (A, B, C i D).
Poniżej wyciąg z normy Ö: B – 3022, DIN EN 130167 – 1.

Wymagania wobec sortowań do produkcji powierzchni pokrywających 
z świerka, daglezji i modrzewia

Dane techniczne
Dane techniczne

Właściwości materiału

Wilgotności u producenta  u = 12 ± 3 %
Ciężar właściwy przy u = 12 %  480 kg / m3

Paroszczelność sucha   μ = 70
Paroszczelność wilgotna  μ = 150
Klejenie  Kleje od zastosowań zewnętrznych  

Dopuszczalne naprężenia i wartości wyliczeniowe zgodnie z dopuszczeniem nr.: Z – 9.1 – 258 
                                             [Wartości w N/mm2]

Powyższe tabele są wyłącznie sporządzone na podstawie wartości dopuszczenia budowlanego Z – 9. 1 258 i mogą być wyłącznie 
stosowane przy zastosowaniach płyt firmy dold®.
Wartości przy kątach poniżej 90 stopni można odnaleźć w dopuszczeniu Z – 9. 1 258.
Miedzywartości mogą być prostoliniowo wyliczane jako wartość średnia
Przy zastosowaniach 3 - i 5 – warstwowych płyt których wilgotność przez długi czas ( wiele tygodni ) wynosiła powyżej 18 % należy 
wartości obciążeń zmniejszyć o 25 %.

Grubość płyty  
[mm]
(budowa)  

16 (2A)  B 17 4 8.5 6 D 7.5 5
    0.4 0.4 0.8 0.7 Z 6 2.5
   E 9000 1000 5500 3000 ED 1500 1000
   G   600 600 EZ

21 (3A)  B 10 2.5 6 6 D 7.5 5
    0.4 0.4 0.8 0.7 Z 6 2.5
   E 9000 1000 5500 3000 ED 1500 1000
   G   600 600 EZ

27 (4A)  B 8 3 4.5 6 D 6 8
    0.4 0.4 0.8 0.8 Z 3 2
   E 8000 1000 4000 3000 ED 1500 2000
   G   600 600 EZ

32 (5A)  B 8 5 4.5 7 D 5.5 9
    0.4 0.4 0.6 0.8 Z 2.5 2.5
   E 8000 2500 4000 3500 ED 1500 2500
   G   600 600 EZ

42 (6A)  B 5.5 8 3.5 9 D 4.5 10
    0.4 0.4 0.4 0.9 Z 2 2.5
   E 7000 3500 3000 6000 ED 1500 3000
   G   600 600 EZ

52 (7A)  B 7 11.5 2.5 11 D 3.5 12
    0.4 0.4 0.3 0.9 Z 1.5 3
   E 6000 5000 2000 8000 ED 1500 4000
   G   600 600 EZ

60 (8A)  B 7 11.5 2.5 11 D 3.5 12
    0.4 0.4 0.3 0.9 Z 1.5 3
   E 6000 5000 2000 8000 ED 1500 4000
   G   600 600 EZ

Jakość klejenia    Klasa SWP/ 3 wg.
Formaldehyd klasa   E1
Łatwopalność    Klasa   D
   Klasa dymu  s2
   Klasa topienia się  d0
Stopień pochłaniania dźwięków  0.1 (dla frekwencji z zakresu 250 Hz do 500 Hz wg) 
   0.3 (dla frekwencji 1000 Hz do 2000 Hz wg)
Przewodnictwo cieplne    0.12 W/m*k wg.
Zawartosc Pentachlorphenol  < 5 ppm
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Cechy sortowania             Klasy jakości 
   A  B  C  D
Ogólne wymagania

Struktura 
przebieg przyrostów

Sęczność

Kołkowanie 
naturalnych sęków

Pęcherze żywiczne

Opracowywane 
pęcherze żywiczne

Zakorki

Rysy

Udział rdzenia

Krzywizna 

Obecność insektów 

Przebarwienie i 
zarażenie grzybem

Powierzchnia

Klejenia bez wad, 
brak otwartych fug

Grubsze przyrosty i lekki 
ich skręt dopuszczalny

Zdrowe wrośnięte sęki i 
pojedyncze czarne sęki 
dopuszczalne

Dopuszczalne

Dopuszczalne 
do wymiaru
5 mm x 50 mm 

Dopuszczalne

Pojedynczo 
dopuszczalne

Płytkie rysy na 
powierzchni pojedyncze 
dopuszczalne, 
Przechodzące końcowe 
rysy do 50 mm długości 
pojedynczo dopuszczalne

Dopuszczalne

lekka krzywizna
pojedynczo dopuszczalna

Niedopuszczalna

Pojedyncze lekkie 
przebarwienia 
dopuszczalne 
(np. sinizna)

Zamknięta

Klejenia bez wad, 
brak otwartych fug

Drobnosłojowy, 
prostowłoknisty

Zdrowe i zarośnięte
sęki o średnicy max:
Sosna:  30 mm
Daglezja:  50 mm
Modrzew:  50 mm

Pojedyncze 
dopuszczalne

Pojedyncze do max.
2 mm x 30 mm 
dopuszczalne

Pojedyncze 
dopuszczalne

Niedopuszczalne

Płytkie pojedyncze 
rysy na powierzchni 
dopuszczalne

Praktycznie brak

Praktycznie brak

Niedopuszczalna

Niedopuszczalne

Zamknięta

Bez wad

Żadnych szczególnych 
wymagań

Żadnych szczególnych 
wymagań

Łódeczkowanie

Żadnych szczególnych 
wymagań

Żadnych szczególnych 
wymagań

Żadnych szczególnych 
wymagań

Żadnych szczególnych 
wymagań

Żadnych szczególnych 
wymagań

pojedyncza 
dopuszczalna

Pojedyncze 
uszkodzenie przez 
insekty dopuszczalne

Lekka sinizna 
dopuszczalna, lekka 
rdzawe przebarwienia 
dopuszczalna
Niedopuszczalne 
przebarwienia grzybowe 
(zbrunatnienia) 

Zamknięta

Klejenia bez wad

Brak szczególnych 
wymagań

Otwarta

Żadne

Brak szczególnych 
wymagań

Brak szczególnych 
wymagań

Brak szczególnych 
wymagań

Brak szczególnych 
wymagań

Brak szczególnych 
wymagań

Brak szczególnych 
wymagań

Otwarta



Pomoc obliczeniowa
Pomoc obliczeniowa

Tabele służą wyłącznie wymiarowaniu wstepnemu. 
Przed wbudowaniem płyt każdy przypadek musi 
być dokładnie statycznie sprawdzony. Ciężar włas-
ny płyt musi być uwzględniony.
Obciążenie polowe nie zostało uwzględnione.

 

Tabele są wyłącznie wypełnione wartościami z do-
puszczenia budowlanego Z – 9.1 – 258 i mogą być 
wykorzystywane jedynie do określenia wartości dla 
płyt firmy dold®.

Maksymalnie dopuszczalne rozpiętości w mm przy obciążeniu H
Dopuszczalne wygięcie = L / 300

Obciążenie     Grubość płyt [mm] (budowa) 
[kN/m2]  16 (2A) 21 (3A) 27 (4A) 32 (5A) 42 (6A) 52 (7A) 60 (8A)

1   0.92 1.21 1.50 1.78 2.23 2.62 3.02
1.5  0.81 1.06 1.31 1.55 1.95 2.29 2.64
2   0.73 0.96 1.19 1.41 1.77 2.08 2.40
2.5  0.68 0.89 1.10 1.31 1.64 1.93 2.23
3   0.64 0.84 1.04 1.23 1.54 1.82 2.10
3.5  0.61 0.80 0.99 1.17 1.47 1.73 1.99
4   0.58 0.76 0.94 1.12 1.40 1.65 1.90
4.5  0.56 0.73 0.91 1.08 1.35 1.59 1.83
5   0.54 0.71 0.88 1.04 1.30 1.53 1.77

Maksymalnie dopuszczalne rozpiętości w mm przy obciążeniu H
Dopuszczalne wygięcie = L / 300

Obciążenie     Grubość płyt [mm] (budowa) 
[kN/m2]  16 (2A) 21 (3A) 27 (4A) 32 (5A) 42 (6A) 52 (7A) 60 (8A)

1   1.25 1.64 2.03 2.41 3.02 3.56 4.10
1.5  1.09 1.44 1.78 2.10 2.64 3.11 3.59
2   0.99 1.31 1.61 1.91 2.40 2.82 3.26
2.5  0.92 1.25 1.50 1.78 2.23 2.62 3.02
3   0.87 1.14 1.41 1.67 2.08 2.47 2.85
3.5  0.83 1.08 1.34 1.59 1.92 2.34 2.70
4   0.79 1.04 1.28 1.52 1.80 2.24 2.59
4.5  0.76 1.00 1.23 1.46 1.70 2.15 2.49
5   0.73 0.96 1.19 1.41 1.61 2.08 2.40
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• Przy zastosowaniu płyt do zewnętrznych fasad 
polecamy sortowania jakościowe AB / C grubości 
21 mm.
Gorsze sortowania i cieńsze płyty mogą być powo-
dem wad optycznych i technicznych.

• Powstawanie rys jest naturalną właściwością 
drewna a nie jego wadą. Na ich powstawanie ma 
duży wpływ to, jak zastosowane są płyty. Płyty o 
grubości warstwy okrywowej poniżej 7 mm mogą 
pękać do  połowy długości.

• Dla zminimalizowania powstawanie rys poleca się 
szczotkowanie powierzchni płyt. Ponadto płyta     
szczotkowana nadaje się lepiej do pokrywania jej 
powierzchni środkami chemicznymi.

• Jednostronnie pokrywane środkami chemicznymi 
płyty mają tendencje do wykrzywiania się. Zalecamy 
zastosowanie przeciwnie skierowanej siły na płytę.

• Należy poprzez działania konstrukcyjne dążyć 
do ochrony płyt przed wilgocią poprzez zastosowa-
nie reguł zastosowania drewna konstrukcyjnego 
zawartych w normach DIN względnie EN.

• Wszelkie kanty ( wąskie powierzchnie ) musza 
być przez odpowiednie działania chronione przed 
wilgocią. W tym celu stosuje się okrywanie blachą 
horyzontalnych kantów.

• Niezabezpieczone płyty mogą reagować na 
kontakt z metalem i wilgocią pojawieniem się czar-
nych przebarwień. 
Do wykonywania połączeń mogą być stosowane 
wyłącznie  połączenia z stali nierdzewnej. Prace, 
przy których powstaje kurz z zawartością metali nie 
mogą być wykonywanie w pobliżu płyt.

• W trakcie pokrywania płyt farbami należy 
stosować się do zaleceń broszury „Beschichtungen 
auf nicht maßhaltigen Außenbauteilen aus Holz” 
wydanej przez Bundesverband Farbe 
  und Sachwertschutz e.V.
  Vilbeler Landstrasse 255
  60388 Frankfurt am Main

Wskazówki dotyczące 
składowania i opracowywania płyt.

Płyty należy składować w zamkniętych i suchych 
miejscach. Odległość miedzy podporami, na których 
spoczywają płyty powinna wynosić 1 metr i powinny 
być stałe. Płyty powinny być przykryte. W przypadku 
niewłaściwego składowana płyt może dojść do usz- 
kodzeń materiału na które nie udzielamy gwarancji.
Prosimy o odpowiednie poinformowanie Państwa 
klientów.

Zastrzeżenie: Firma Dold nie przejmuje odpowie-
dzialności za niewłaściwe zastosowanie produktów 
Dold w zastosowaniach zewnętrznych. 
W takich zastosowania należy pokrywać płyty od-
powiednimi środkami zabezpieczającymi i poprzez 
właściwe ich obrabianie należy zabezpieczać je     
przed zniekształceniami.
    Zmiany zastrzeżone.

Prosimy o 
przestrzeganie w 
procesie przerobu 
płyt następujących 
wskazówek 

Prosimy o 
przestrzeganie 
wskazówek 
dotyczących 
magazynowania.

0766 – CPD –

Odpowiednie klasy techniczne

0039 0037 0040 0038 00410036

L5 L3 L5 L3 L5L3

SWP 2 SWP 3SWP 1

2005

Dold Holzwerke GmbH
Talstraße 9
D-79256 Buchenbach
Tel.:  +49 (0)7661/ 3964 - 0
e-Mail: panel@dold-holzwerke.com

EN 13986                                  E1

W przypadku zastosowań zewnętrznych płyt konieczne jest zastosowanie się do poniższych wskazówek.
W przypadku nieprzestrzegania ich gwarancja nie będzie obowiązywała.
Prosimy o odpowiednie poinformowanie Państwa klientów.

Wskazówki dotyczące składowania i 
opracowywania płyt.



Deklarowane techniczne wartości wg. EN 13986

Deklarowane techniczne wartości 
wg. EN 13986

Typ Produktu Cechy wytrzymałościowe materiałów drzewnych do opracowania jako elementy konstrukcyjne 
  do zastosowań zewnętrznych
Klasa wykorzystania 3 według ENV 1995-1-1

Odporność na obciążenie:

Uwaga 1: W przypadku produktów które maja być zastosowane jako elementy budowlane należy to oświadczenie/protokół wewnętrznej kontroli dołączyć jako załącznik.
Uwaga 2: W przypadku produktów wymagających certyfikowania (np. po zabezpieczaniu ich środkami utrudniającymi palenie) należy dołączyć odpowiednie 
  zaświadczenie odpowiedniego organu kontrolnego.
Uwaga 3: To zaświadczenie wraz z dodatkowymi certyfikatami powinno być załączone w języku kraju, w którym dany produkt będzie zastosowany.
Uwaga 4: Zaleca podawanie informacji o tym że stopień łatwopalności płyt jest obowiązujący w przypadku, gdy płyty są bezpośrednio przymocowywane do 
  materiału klasy A lub A 2-s1, d0 o gęstości minimalnej 10 kg /m3 lub minimalnie klasy D-s2, o gęstości minimalnej 400 kg/m3. 

  Deklaracja zgodności
  
     

  Deklaruje z produkt:    Trójwarstwowe względnie pięciowarstwowe płyty masywne drewniane
     (do zastosowań zewnętrznych – Klasa techniczna SWP/3 L3 względnie L5)

  Wytworzone przez:  Dold Holzwerke GmbH
     Talstrasse 9, D-79256 Buchenbach/Schwarzwald
     Phone: +49(0)7661/3964-0, e-mail: panel@dold-holzwerke.com

  do zastosowań budowlanych
  Elementy nie konstrukcyjne 
  mają następujące właściwości / cechy:

  Płyty masywne drewniane Trójwarstwowe   Pięciowarstwowe
  Grubość   13 - 60 mm   35 - 80 mm
  Odporności na ogień  D-s2, d0   D-s2, d0
  Ciężar właściwy  430 kg/m3 (min) E1  430 kg/m3 (min)
  Klasa formaldehydu  E1   E1
  Zawartości pentahlorofenolu < 5 ppm   < 5 ppm
  
  Odpowiada EN 13986: 2002, Załącznik

Dold Holzwerke GmbH
Talstrasse 9
D-79256 Buchenbach

Buchenbach, den 21. Februar 2008

Dold Holzwerke GmbH 
Dipl. Ing (FH) Klaus Faller 
(Production Manager) 
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  Deklaracja zgodności 
  0766 – CPD – 0038/0041
     

  Deklaruje z produkt:   Trójwarstwowe względnie pięciowarstwowe płyty masywne drewniane
     (do zastosowań zewnętrznych – Klasa techniczna SWP/3 L3 względnie L5)

  Wytworzone przez:  Dold Holzwerke GmbH
     Talstrasse 9, D-79256 Buchenbach/Schwarzwald
     Phone: +49(0)7661/3964-0, e-mail: panel@dold-holzwerke.com

  do zastosowań budowlanych 
  jako elementy konstrukcyjne w zastosowaniach zewnętrznych
  mają następujące właściwości / cechy:

  Płyty masywne drewniane Trójwarstwowe   Pięciowarstwowe
  Grubość   13 - 60 mm   35 - 80 mm
  Odporności na ogień  D-s2, d0   D-s2, d0
  Ciężar właściwy   430 kg/m3 (min) E1  430 kg/m3 (min)
  Klasa formaldehydu  E1   E1
  Zawartości pentahlorofenolu < 5 ppm   < 5 ppm
  
  Odpowiada EN 13986: 2002, Załącznik
  
  Obowiązuje certyfikat nr. 0038/0041 (kopia załączona)
  Wydany przez IHD – Dresden, nr. idetyfikacyjny 0766

Dold Holzwerke GmbH
Talstrasse 9
D-79256 Buchenbach

Buchenbach, den 21. Februar 2008

Dold Holzwerke GmbH 
Dipl. Ing (FH) Klaus Faller 
(Production Manager) 

Dold Holzwerke GmbH – Trójwarstwowe płyty drewniane rownolegle

Rodzaj badanych Grubosc (mm)  13 16 21 27 27 32 42 52 60
obciążeń Grubość wierzchniej warstwy płyty (mm)  4,2 4,4 6,9 6,9 8,9 6,9 6,9 6,9 6,9
  Rodzaj pyty   1A 2A 3A 4A  5A 6A 7A 8A
Odporność na zginanie prostokątnie do płaszczyzny płyty    Bxy 50,0 50,0 30,0 24,0 30,0 24,0 16,5 21,0 21,0
Odporność na zginanie prostokątnie do płaszczyzny płyty  Bxz 25,5 25,5 18,0 13,5  13,5 10,5 7,5 7,5
Obciążenie E modułu prostokątnie do płaszczyzny płyty EBxy 9000 9000 9000 8000 10000 8000 7000 6000 6000
Obciążenie E modułu w płaszczyźnie płyty EBxz 5500 5500 5500 4000  4000 3000 2000 2000

Dold Holzwerke GmbH – Trójwarstwowe płyty drewniane kąt prawostronny

Rodzaj badanych Grubosc (mm)  13 16 21 27 27 32 42 52 60
obciążeń Grubość wierzchniej warstwy płyty (mm)  4,2 4,4 6,9 6,9 8,9 6,9 6,9 6,9 6,9
  Rodzaj pyty   1A 2A 3A 4A  5A 6A 7A 8A
Odporność na zginanie prostokątnie do płaszczyzny płyty    Bxy 6,0 12,0 6,0 9,0 4,5 15,0 24,0 34,5 34,5
Odporność na zginanie prostokątnie do płaszczyzny płyty    Bxz 18,0 18,0 18,0 18,0  21,0 27,0 33,0 33,0
Obciążenie E modułu prostokątnie do płaszczyzny płyty EBxy 600 1000 600 1000 500 2500 3500 5000 5000
Obciążenie E modułu w płaszczyźnie płyty EBxz 3000 3000 3000 3000  3500 6000 8000 8000

Charakterystyczne wartości wytrzymałości i sztywności [N/mm2] dla pięciowarstwowych płyt drewnianych o gęstości 
minimalnej 430 kg/m3. (Wyciąg z tabeli 5 raportu kontroli nadzoru wewnętrznej kontroli jakości. Wartości wytrzymałości mogą mieć 
tolerancje 5 %.)

Dold Holzwerke GmbH – Pięciowarstwowe drewniane masywne płyty kąt prawostronny

Rodzaj badanych Grubosc (mm)  35 42 52 55 55 70 80
obciążeń Grubość wierzchniej warstwy płyty (mm)  6,7 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
  Rodzaj pyty    1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B
Odporność na zginanie prostokątnie do płaszczyzny płyty Bxy 12,0 10,5 10,5 21,0 9,0 15,0 19,5 
Odporność na zginanie prostokątnie do płaszczyzny płyty  Bxz 10,5 10,5 10,5 18,0 6,0 18,0 24,0 
Obciążenie E modułu prostokątnie do płaszczyzny płyty EBxy 3000 3000 3000 5000  15000 2500 3500 
Obciążenie E modułu w płaszczyźnie płyty EBxz 4000 2500 1500 5000 5000 5000 3500 

Dold Holzwerke GmbH – Pięciowarstwowe drewniane masywne płyty rownolegle

Rodzaj badanych Grubosc (mm)  35 42 52 55 55 70 80 
obciążeń Grubość wierzchniej warstwy płyty (mm)  6,7 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 
  Rodzaj pyty   1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 
Odporność na zginanie prostokątnie do płaszczyzny płyty Bxy 17,0 18,0 18,0 9,0 24,0 18,0 15,0 
Odporność na zginanie prostokątnie do płaszczyzny płyty  Bxz 18,0 18,0 18,0 6,0 18,0 15,0 10,5 
Obciążenie E modułu prostokątnie do płaszczyzny płyty EBxy 6000 6000 6000 5000 9000 7000 6000 
Obciążenie E modułu w płaszczyźnie płyty EBxz 6000 6000 6000 2000 6000 4000 3000 

Hamowanie rozchodzenia się dźwięków 

3-warstwowa płyta 16mm 21mm 27mm 32mm 42mm 52mm 60mm

R(db) 7,22 26,9 28,2 28,8 30,4 31,8 32,6
5-warstwowa płyta 35mm 42mm 52mm 55mm 55mm 70mm 80mm

R(db) 29,6 30,6 31,8 32,1 32,1 33,5 34,2
 (wg. EN 13986:2004 (D))

Przepuszczalność pary wodnej

                                               Sucha    wilgotna
      obszar
3-warstwowa płyta         21mm 150   76
5-warstwowa płyta         35mm 135   67
 (wg. EN 13986:2004 (D))

Charakterystyczne normy wytrzymałościowe i wartości sztywności [N/mm2] dla płyt trójwarstwowych z drewna 
minimalny ciężar właściwy 430 kg/m3. (Wyciąg z tabeli 4 raportu kontroli nadzoru wewnętrznej kontroli jakości. Wartości 
wytrzymałości mogą mieć tolerancje 5 %.)
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Zmiany techniczne zastrzeżone.

Dalsze informacje otrzymają 
Państwo bezpośrednio w

3-S

5-S

Daglezja 

Modrzew

04-32-0048

Dold Holzwerke GmbH
Talstrasse 9
D-79256 Buchenbach

Phone  +49 (0) 7661/ 3964 - 332
Fax +49 (0) 7661/ 3964 - 339
e-mail panel@dold-holzwerke.com
www.dold-holz.de


