
1

• 100% voděodolné
• Jednoduše
zpracovatelné jako
dřevo

• Individuální
barevné ztvárnění

• Prémiové hrany
• Teplotně
tvarovatelné

• 100% recyklovatelné

INTELLIGENTWOOD
UP B® Desky z

Voděodolná deska s přirozenoupodobou a na omak
působící jako dřevo UPB DESKY
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1.Materiál

Vzhled a pocit

• Napohled jakodřevo
• Naomak jakodřevo
• Lazurování jakou

dřeva s velkýmvýběrembarev
• Jekdispozici velkáškála

systémů lakování závislá
namístěpoužití

• 2-K lakynavelkouodolnost
proti poškrábání
různéúpravy vzhledupovrchu
(obrazcebroušení, strukturové
kartáčování, digitální tisk)

Stálost

• Žádnáhnilobaodolnévůči
měkkéhnilobě

• Odolné vůči houbám
• Odolné proti dřevo barvícím

houbám
• Odolnévůči termitům
• Žádnéšednutí
• Odolné vůči vodě
• OdolnévůčiUV-záření
• Žádnépraskání
• Biologickyneškodné

Technické přednosti

• Mohoubýtopracoványběžnými
strojinaobráběnídřeva

• Homogenníhrana
• Není potřebanáslednédýhy

ani hrany
• Dají se použít všechnyběžné

spojovací prvky
• Jemožnéslepenívelkým

množstvímlepidel
• Teplotněformovatelné

Použité látky: cca 60% rýžových slupek, cca 22% kamenné soli, cca 18%
minerálních olejů.
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Univerzální výkonnostní desky made of Resysta
vypadají jako dřevo, na omak působí jako dřevo a
mohou být opracovány jako dřevo. Na základě jejich
termoplastických vlastností, jsou desky teplotně
tvarovatelné.

Výsledkem je velká svoboda tvorby v četných
oblastech použití. Desky mohou být využity na
podlahy, stejně jako na fasády, anebo vnitřní
výstavbu. Univerzální UPB desky se lehce udržují a
na základě své odolnosti vůči vodě a UV-záření jsou
podstatně déle trvanlivé, než dřevo, nebo WPC.

Mohou být instalovány dokonce ve vodě. Nehnĳí ani
nepráchniví ani v nejnáročnějších podmínkách.
Odpadá neustálá údržba a výměna.

Vzhledem k tomu, že sestávají z přibližně 60%
z rýžových slupek, jsou tyto produkty extrémně
udržitelné a jsou příkladem technologického rozvoje
přírodních zdrojů. Jsou ze 100% recyklovatelné tak,
že všechen odpad je využitelný a vždy je možné ho
využít do nového produktu.
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UPB desky vyrobené z Resysty jsou s 0,6g/cm3
velmi lehké, což značně ulehčuje zacházení s nimi
během produkce a montáže. Ve druhém případě má
velmi nízká dilatační síla (roztažnost) materiálu
obzvláště pozitivní účinek.

Snížená tepelná vodivost je naopak odpovědná za
to, že se např. terasy a fasády tak rychle nezahřívají.
Inteligentní dřevěné produkty s ecoplus3 technologií
Resysty nabízejí inteligentní řešení ve srovnání
s ostatními deskovými produkty.

2. Výrobní procesy

UPB Board ExtrusionmitHaut

ecoplus3
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Tvorba povrchové struktury pomocí
širokopásové brusky

Doporučení a instrukce:
• Nebroušené desky max. 0,1 - 0,3mm hluboce zbrousit, aby bylo dosaženo podoby dřeva
• Jsoumožné různébrusnéobrazce (závisí tona rychlosti posuvu, rychlosti pásu, oscilaci)
• Jemožnépoužít brusnýpapír, který sepoužívánadřevo
• Doporučené typybrusnýchpapírů :Korund (al-oxid) asiliziumcarbid
• Aby se předešlo napětí desky, doporučujeme zbrousit obě strany desky shodně
• Brusnýprachsemusíodsát auschovat,můžebýtopětpoužit a zapracovándodalšíchnovýchproduktů.

Nesmíbýtpálen.
• Důležité je zamezit vysoké koncentraci brusného prachu

Typické funkce a nastavení:
• Gumovéválečky(stěrky)
• Rychlost pásu (4m/s – 18m/s)
• Rychlost posuvu (5m/min – 10m/min)

Deska před
broušením

Deska po
zbroušení.

3. Základní doporučení a
instrukce/vlastnosti

Mělabybýt věnovánapozornost následujícímvlastnostem,které vznikají při vývoji, popř. použití desek
Resysta.

Teplotní vlastnosti
UPB deska je termoplastický materiál a podléhá proto určitým teplotním vlastnostem.

Měl by být brán zřetel na následující body:

• Řezání amontážbymělabýtprováděnapři stálých teplotáchmateriálu
• Tmavé lazuryabarvy vedoukvyššímuzahřívání azátěžimateriálu, nežsvětlejší barevnéodstíny

Upevnění / Konstrukce

• Upevnění se obvykle provádí pomocí šroubů, nebohřebíků, je nutné zvolit upevnění podle použití.
Věnujte pozornost utažení (abynebyly přetaženy) upevňovací prvky. Volte šrouby sdostatečně velkou
hlavou apřitahujte je pomalu.

• Alternativa kmechanickémuupevnění je slepení (kapitola7 – lepení)
• Při zpracování jenutnépřihlédnoutk teplotní roztažnosti
• Roztažnost jepřímoúměrná délce,popř. šířceproduktu
• Hodnoty roztažnosti neupevněnýchdesek jsouvyšší , nežpři jejich pevnémupevnění (sešroubování)
• Udržujte vzdálenosti odokrajůostatních stavebníchprvkůvzávislosti nakoeficientu roztažení.U

pevnéhošroubování se tatohodnota sníží na2mm/m.
• Umístětedostatekupevňovacíchbodů.Ty jsou takézávislénamaximálníchvzdálenostech. Zvolte

montážní vzdálenosti v závislosti na tloušťcedeskyasituaci ukládání.

8mm 12mm 16mm 20mm

Doporučenámaximální vzdálenost upevnění 25
Síla desky

30 35 40

• Abybylozabráněno ohýbánínaokraji, omeztepřesahkuprvnímuupevňovacímubodumaximálně
na1,5cm

• Vzdálenost od okraje k upevňovacím bodům volte mezi 1,0 – 1,5cm
• V závislosti na produktu a oblasti jeho použití je dobré eventuálně umožnit určité roztažení.

Doporučení:
Jednou ze zvláštních vlastností UPB – desek z Resysty je technologie ecoplus3, která redukuje sílu
teplotní roztažnosti oproti deskám z jiných plastickýchmateriálů o ca 1/7. UPB – deskymohou
být z tohoto důvodu fixovány (jako např. dřevo), aby bylo dosaženominimálního roztažení.

Doporučení: vzdálenosti je třebanastavit v závislosti na aplikaci
(použití)

Aby bylo dosaženo typického dřevěného vzhledu a typické
struktury dřeva na dotek, musí být desky zbroušeny. Toto
se nejlépe daří prostřednictvím univerzální širokopásové
brusky, která se používá i v dřevařském průmyslu.
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Fasáda

• Při použití desek jako fasádníchprvků je nutné odvětrávání. Toto slouží k tomu, aby se předešlo vlhkosti
a přehřátí stavby

• Požadavky na nehořlavost závisí na příslušných předpisech a požadovaném chování při požáru. Desky
s vyšší odolností proti požáru (B,s2,d0) jsoukdostání napoptávku.

Homogenní řez hran

Hranynemusí být následně laminovány, protože jižmají homogenní průřez. Po každémřezu semůže ihned
začít pokračovat v práci. Hranymusí být pouzepodle požadavkůzakulaceny, anebo lehce zabroušeny.

Přednosti na první pohled

100% voděodolné
-odolné vůči voděapočasí
-odolné vůči soli a chlorované vodě
-odolné vůčiUV-záření
- žádné třepení

Stálost
- 100% recyklovatelný
- 100% žádné dřevo

Flexibilní ztvárnění
- velkolepé rozměrydesky
- jednoduchézacházení

COLORCONCEPT

-povrch sedázbarvit individuálně
–barvyResysta, laky aoleje

Žádná hniloba

- jemožné je zabudovat
přímodozemě

Teplotně tvarovatelné

- vlivem tepla semůžeResysta
tvarovat

Termiti a rezistence proti
houbám

- rezistentní proti dřevokazným
houbámanenapadají je termiti

Nové oblasti použití

-otevírají se nové oblasti použití,
které nejsou se dřevemmyslitelné

Žádné praskání, žádné
tříštění

- hladký povrch, tudíž žádné popraskání
ani tříštění



4. Mechanické zpracování

Produkty Resystamohou být opracovány běžnými stroji, které se využívají při zpracování dřeva. K nejběžnějším
mechanickýmmožnostemopracování patřímezi jinýmřezání, vrtání, broušení frézování, přibíjení.

4.1Řezání

Všechnypily, které nacházejí uplatnění při zpracování dřeva,mohoubýt použity rovněžpři zpracování
produktůResysta. U použití kotoučovýchpil jsouprvní volbou nástroje s karbidovýmkotoučem.

Jemožnépoužít jemný kotouč stejně jakohrubý.Okraj budeu jemnéhokotouče trochu rovnoměrnější u
průřezu.

Stroje anářadí
• formátovápila
• pilanařezánídesek
• ručnípila
• vykružovačka

13
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4.3Broušení
Může být použit brusný papír, který se běžně používá na broušení dřeva.

Doporučení:
• Hrubost24až60,abybylodosaženostruktury
• Jemnějšíbrusnýpapír (hrubostvětšínež80)použítpouzekodstraněnínečistot
• Nebrousitpřílišhluboko,protože jinakbudeztracenastrukturapovrchu

Stroje:
• Ručníbrusky
• Širokopásovébrusky
• Profesionálníbrusky

4.2Vrtání

Všechnyvrtačky, kterénacházejí využití voblasti vrtánídřeva,mohoubýtpoužity i u
materiáluResysta.

Stroje anástroje:
• standartní spirálové vrtačkyprodřevo (HSS, potaženékarbidem)
• ruční vrtačky
• stojanové vrtačky
• vrtací automaty (CNCautomaty)



4.4Frézování

Všechny frézy, které sepoužívají pro frézovánídřeva,mohoubýt využity rovněžk frézovánídesek
Resysta.Doporučují se vprvní řadě frézy tvrzené.

Stroje:
• Horní fréza
• Stolní fréza
• CNCfréza
• Čtyřstrannáobráběcí fréza

5. tepelné zpracování

5.1Teplotní formování
Na základě termoplastických vlastností mohou být UPB-desky Resysta zahřátím formovány.

Věnujtepozornost následujícímu:

Jenutnéprovéstpředběžné testy

Při příliš velkémuúhluhrozíprasknutí povrchu

Možnýúhel závisí nasíledesky

Doporučení:
Vjednotlivýchpřípadech, jsounutnézkoušky vzávislostina tloušťcedeskyapožadovanémtvaru.

Běhemtvarování za teplamůžebýt takénutnédodat teploběhemprocesu tváření shora.
Uhlubších tvarůmůžebýt vyžadovándržící rám. Jenutnéprovéstzkoušky.

Postup:
• teplota ca. 120 – 125°C
• zahřátí ca. 1 – 1,5 min na mm šířky desky
• formování
• doba ochlazení ca. 1 – 1,5 min na mm šířky

desky
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5.2 Svařování

Na základě termoplastických vlastností mohou být dvě UPB-desky po zahřátí a lisováním
(svařením) spojeny.

Byl stanovennásledující krátkodobýsvařovací faktor:

Parameter:

Teplota zahřátí: 225°
Dobazahřátí: 60s
Přizpůsobení tlaku: 0.2MPa
Spojení tlakem: 0.2MPa

Výsledky:

Norma Hodnota
Krátkodobýsvařovací faktor
(pevnost v tahu)

DVS 2203 oddíl2 0.68

Krátkodobýsvařovací faktor
(pevnost vohybu)

DVS 2203 oddíl2 0.76

Faktor zrcadlí hodnotupropevnost oproti nesvařenémumateriálu. Faktor 0,68=68%původní síly.

6. Mechanické spojovací
možnosti

UPB-desky mohou být spojeny všemi dostupnými prostředky, jako jsou šrouby a hřebíky. Je nutné zvolit
spojovací prostředky podle použití desek Resysta.

6.1Šrouby

Mohoubýtpoužity šrouby, které se rovněžpoužívají při zpracování dřeva.U venkovníhopoužití je nutné
přihlédnoutodolnosti vůči korozi. Šroubymůžoubýt zašrouboványbezpředchozíhopředvrtání.Nadruhé
straněmůžepředvrtání ulehčit zavrtání šroubu.

Odporproti vytažení šroubuzávisí nageometrii šroubu.

Byly zjištěnynásledující hodnotypodlenormyEN320 Norma Hodnota
Odporproti vytažení –povrch

Odporproti vytažení –povrch

EN 320 ≥1200 N
Odporproti vytažení – úzká strana

Odporproti vytažení – úzká strana

EN 320 ≥1200 N

Pro zkouškupodle normyEN320byly použity šrouby : ocelové šrouby4,2mmx38mm,
Závit ST4,2, stoupání závitu 1,4mm.

6.2Hřebíky

Hřebíkymohoubýt natlučenypřímododesky anebo skrzdesku. Podle způsobupoužití je nutné vybrat druh
materiálu.

Odpor hřebíkůproti vytažení závisí nadruhuhřebíku (vroubkovaný, hladký).

Byly zjištěny následující hodnoty podle normy EN320 Norma Hodnota

EN 320 ≥200 N
EN 320 ≥300 N

Hřebíky, které byly použity pro zkoušku :Ocelové hřebíky, hladké, průměr 3mm

Svařené desky

Stejné svařené desky po
opětovném zbroušení.
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7. Lepení

UPB-desky z Resystymohou být lepeny velkýmmnožstvím lepidel na různé povrchy a nosnémateriály.
Vhodnost lepidla je nutné volit podle požadavků a použití. Doporučujeme nejprve provést zkoušky, aby se
zjistila vhodnost lepidla. Většinou jsou schopni pomoci i výrobci lepidel.

Následuje přehled různých lepidel. Totonení ale v žádnémpřípaděpovinnédoporučení.

Všeobecné instrukce:

• účinek lepidla je vyšší na desce zbroušené, zde je nutné odstranit brusný prach zplochy desky, čímž je
dosaženo vyšší účinnosti lepení

• slepení nebroušenéhopovrchu je z důvoduhladkosti povrchuméněúčinné a nedoporučuje se

• při slepení nebroušenéplochy se doporučuje tuto zdrsnit, anebonani před lepenímnanést aceton, nebo
Primer.

Při výběru lepidel je nutné přihlédnout k tomuto:

• kvalita lepidla závisí namístěpoužití anapožadavcích:
Síla lepení
Odolnost vůčiUVzáření
Odolnostproti změně teplot
Odolnostproti vodě
Stálost
Odolnostproti hoření
Nutnápovolení (IMO,Odolnostproti požáru)
Všeobecnévlastnosti (tuhost, elasticita, počátek slepení, konec slepení)

• spojovacímateriály

• velikost součástek

• požadavkynazpracování
Otevřenádoba
Doba tvrdnutí
Doba tlaku
Tlak
Druhnanesení

• doba tvrdnutí
Fyzikální
Chemická

• možnosti zpracování
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Výrobce Typy lepidel
Bostik MS lepidla, kontaktní lepidla
Fenoplast Lepidla-studené lepení
H.B. Fuller PUR tavná lepidla
Henkel Epoxid, PUR, lepidla – studený svár (spoj)
Huntsman Epoxid,PUR, MMA
Innotec Speciální fasádní lepidlo
Jowat PUR, MS Polymer, Dispersion, 2K SE Polymer
Kleiberit PUR tavná lepidla, PUR, PUR disperze, STP

(montážní lepidlo)

Otto Chemie PUR, tmely
Ramsauer PUR, hybrid, tmely
Uzin 2K PUR, epoxid, tmely
Tremco-Illbruck PUR, Hybrid
Weiss Chemie PUR, Hybrid
West System Epoxid, T-Flex
Würth PUR, lepidla – studený svár (spoj)

Výběr výrobců lepidel:

Výrobci lepidel jsou ochotni poradit s výběremvhodného lepidla (certifikáty jsou
kdispozici na poptávku).

Materiál Poznámka
Resysta /Resysta čištění například acetonem/je nutný Primer u nebroušené plochy
Resysta / Dřevo přihlédnout k absorbci vlhkosti dřeva
Resysta /Dřevní hmoty přihlédnout k absorbci vlhkosti
Resysta /Hliník lepidla PUR, event. čištění aluminia nutné
Resysta / kov eventuálně nutný nátěr, práškový nátěr
Resysta /PE, PP Corona/přípravanátěrem–plazmou, nutnépoužití Primeru
Resysta /PUR, Polystyrol lepidla PUR
Resysta /PVC PUR lepidla, eventuální očištění /nutné použít Primer pro PVC
Resysta /HPL /
Duroplast

Pro HPL/Duroplast vhodná lepidla

Resysta / Beton / Nátěr lepidlo, MS lepidlo, Primer nebo jiná příprava nutná
Resysta / Zeď / Keramika MS lepidlo, vysoký stupeň počátečního slepení, případně

použít primer

Slepení diverzníchmateriálů sResystou

Vhodnost lepidla závisí na spojovanýchmateriálechapožadavcíchna lepení. Je nutnépřitompřihlížet
k různýmvlastnostem, jako teplotní roztažnost a absorbce vody.

Báze Tvrzení Poznámka
1-komponentní PUR střední nasákavost

(vlhkost vzduchu)
vyžadováno ostříkávat slabým tryskem
vody

2-komponentní PUR tvrzení dvěma
komponenty

vysoká pevnost

PUR Tavné lepidlo fyzikálně rychlé přilepení, vyrovnává nerovnosti

Hybridní lepidla (MS,
SMP)

střední nasákavost
(vlhkost vzduchu)

vyžadováno případné omytí slabým
tryskem vody

Epoxid tvrzení dvěmakomponenty velmi tvrdé a tuhé, vysoká pevnost

Studené lepení
PVC lepidlo

spojení rozpuštěním
materiálu

spojení pouze Resysta s Resystou –
možné spojit Resystu s PVC

Kontaktní lepidlo kontakt obou lepených
ploch

spojení lepenýchploch
stlačením

PUR Disperze tvrzení fyzikální
přidánímvody

vodové lepidlo PUR, je nutné
zahřát na 50°C

PVAC Disperze fyzikální tvrzení
přidánímvody

dobrá pevnost u broušeného povrchu, žádné
spojení s nebroušenýmpovrchem

Možné druhy lepidel

Poznámky:

Výšeuvedená tabulkaudávázáchytnýbod,která lepidla jsouvzákladuvhodnápro lepení.

Jenutnévybrat lepidlovzhledemkzpůsobupoužití apožadavkům.

• Lepidla reagujícínavlhkostmohouvyžadovatdodatečnouvlhkost. ProtožeResystanevydávážádnou
vlhkost,musíbýtvlhkostdodánazvenčí (napříkladnástřikem).

• ProtožeResystaneabsorbujevlhkost,nejsou lepidla,kterávyžadují savýpovrchpříliš vhodná.Tato
lepidlabymělabýtpoužitapouzenazbroušenéstraněResysty.
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8. Celoplošný design

Poznámky:
Vzhledemktomu,že jepovrchnásledněnatírán, jekdykolimožnéprovéstzměnu.Ktomuje
nutnépouzeexistujícínátěrodstranitananéstnový.

Nátěry (laky, lazury) chránípovrchpřednečistotamiausnadňují čištění.Vzhledemkpožadavkůma
místuvyužitímohoubýtpoužity různésystémy lakování.

Produkty z Resysty se liší podle využití ve vnitřním,
anebo venkovním prostředí. Ve venkovním prostředí
se přihlíží především na mechanickou zátěž, vliv
UV-záření a působení vlhkosti. Při vnitřním použití
je nutné zohlednit převážně požadavky ohledně
vlhkých prostor. Resysta je přírodní materiál.
Povrchové nátěry a odstíny se mohou u každého
výrobku lišit.

UPB desky Resysta jsou po extruzi hladké. Typické
optiky dřeva se dosáhne zbroušením. V obou
případech jsou povrchy neošetřené. K tvorbě
povrchu existuje velká škála možností. S lazurami,
oleji a laky mohou být povrchy individuálně
dotvořeny.
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8.1.Venkovní prostor

Pro transparentní nátěry ve venkovníchprostoráchdoporučujemepoužívat pouzeprodukty, nabízené
Resystou InternationalGmbH. Běžné transparentní nátěry, vhodnépronátěry dřevěnýchploch jsou vhodné
pouzeomezeně.

Pouze na plochy, ošetřené nátěremResysta International GmbHdáváme záruku 25 let proti odlupování,
oprýskání.

Zde nabízí Resysta International GmbHpodle požadavků následující produkty

VlastnostiProtukt

RTO Resysta TopOil lehce se doplňuje a obnovuje sytost barvy
RCL Resysta Coated Layer pro lehce až běžně zatěžované plochy

FVG/RFS Floor VarnishingGlaze /
Resysta FloorSealer odolné, chemicky odolné

FVG/RIS FloorVarnishingGlaze /
Resysta IndustrialSealer

vysoce odolný, vysoce chemicky odolný,
průmyslově aplikovaný (UV systém)
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Výrobce Kryvost Transparentnost

Adler ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano ano
ano
ano
ano
ano
ano

AkzoNobel
Landshuter
Peter Lacke
PPG Coatings
Remmers
Resysta InternationalGmbH
Sherwin-Williams
Sigma
Sikkens
Votteler
Zobel

Výběrmožnýchvýrobcůnátěrůpro venkovní prostor.

Vhodnost jednotlivýchnátěrů je nutné zkonzultovat s jednotlivými výrobci.
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Zatěžovánomechanicky Podlaha, nábytek (stoly)
Zatěžovánomechanicky lehce Nábytek
Nezatěžováno Nábytek, poklopy

8.2.Vnitřní prostor
Transparentní nátěry:

Doporučené jsounátěry výrobceResysta InternationalGmbH, nebo všechnyběžnéprodukty, na vodní bázi,
které jsou volně vprodeji, které jsouurčeny k vnitřnímupoužití. Přípravkynabázi rozpouštědel nejsou vhodné.

Krycí nátěry:

Zdemohoubýt použity nátěry výrobceResysta InternationalGmbH, neboběžnéprodukty, které jsoukdostání
v prodejnách, nabázi vodní, nebonabázi rozpouštědel. Volbaproduktu je závislá na způsobupoužití a
požadavcích.

Zátěžovéplochy apříklady:

Vlhký prostor Koupelna, kuchyň, bazén
Suchýprostor Nábytek, dveře, poklopy

Oblasti využití:

Výrobce Kryvost Transparentnost

Adler ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano

Arti
Hesse
Jordan Lacke
Resysta InternationalGmbH
Zweihorn
Clou

Výběrmožnýchvýrobcůnátěrůpro vnitřní prostor

Vhodnost povrchovýchnátěrůpro různápoužití semusí zkonzultovat
s jednotlivými výrobci.
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8.3.Digitální tisk
UPB-deskysenechají velmidobředigitálněpotisknout.Udigitálního tiskusenabízí velkémnožství individuálních
designovýchvzorů (tisků).Abybylazachovánaoptikadřevaapocitdřevanaomak, jevhodný předevšímdigitální
tisk předevšímnabroušené straně.

Bílým podkladem nebo přímým tiskem lze řídit barevné rozdíly. U bílého podkladu směruje barevný tón
koriginální barvě obrazu.

Doporučujeme nanést čirý lak, který bude chránit proti nečistotám, změnám počasí anebo jako ochrana před
oděrem.

8.4.Ražba
Nazákladě termoplastických vlastností, sedají lehceprovést ražbymateriálu.Nástrojepro ražbusemusí zahřát
ccana100–130°C. Je vhodnépřed ražbouučinit zkoušky.

UPB deska s digitálním tiskem struktury dřeva.
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9. Další instrukce
Skladování / transport

• Skladujte desky vleže na rovnémpodkladu

• Při skladování na paletáchmusí odpovídat velikost palet velikosti desek,

desky nemají viset přes palety, protožeby sepotommohly deformovat

• Skladujte v suchu

• Zamezte přímémuslunci

Balení

• Ochránitpředprůnikemvlhkosti

• Nebalitdoobalů,kterýminepronikávzduch jakonapř. folie

Likvidace

UPB-desky se mohou bez problémů 100% recyklovat a zpracovat do nových produktů

Nutnostdodržetnásledující:
• Odřezkyazbytkynepáliẗ
• Brusnýprachnepálit
• Pokudsenahromadí zbytky jenutná jejich řádná likvidace
• Odřezkyabrusnýprachsemohousbírat amohouse recyklovat

RECYCL ING

VinylPlus unterstütztdasResysta Recycling Konzept



35

10.Technické informace –
Materiálové hodnoty

12. Právní pokyny

Desky UPB Resysta nejsou schváleny stavebními úřady a nejsou vhodné pro nosné nebo konstrukční účely. V
jednotlivých případech musí být povolení schválena stavebním úřadem. Dodržujte místní stavební předpisy.
Konstrukce amontážmusí být provedeny podle nejnovějšího stavu techniky a přizpůsobeny příslušné oblasti
použití a účelu. Zkontrolujte kvalitu materiálu před instalací. Dodržujte všechny běžné normy a předpisy.
Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a byly sestaveny ze zdrojů, které
jsou považovány za spolehlivé. Společnost Resysta International GmbH neposkytuje žádné záruky, výslovné
ani předpokládané, pokud jde o správnost nebo úplnost informací a údajů obsažených v tomto dokumentu.
Resysta International GmbH nenese odpovědnost za jakékoli nároky které vyplývají z použití nebo spoléhání
sena informaceobsaženév tomtodokumentuadat, bezohleduna to, zda jenárokzaloženna tom,že takové
informace a údaje jsou nepřesné, neúplné nebo zavádějící jinými způsoby. Jsou určeny pouze pro účely
hodnocení, zkoušení a testování uživatelem. Kvůli možným technickým změnám je na uživateli, aby získal
nejaktuálnější informace

Vlastnosti Norma Hodnota
Hustota ISO 1183 0,6 (+/-0.05) g /cm3

Modul v tahu EN 789 ≥ 700 N/mm2

Pevnost v tahu EN 789 ≥ 9,0 N/mm2

Modul ohybu EN 789 ≥ 800 N/mm2

Pevnost ohybu EN 789 ≥ 10 N/mm2

Smykovýmodul EN 789 ≥ 160 N/mm2

Pevnost v smyku EN 789 ≥ 2,7 N/mm2

Brinelová tvrdost EN 1534 ≥ 20 N/mm2

Odpor vytažení šroubu
Povrch

EN 320 ≥ 1200N

Odpor vytažení šroubu
Úzká strana

EN 320 ≥ 1200N

Odpor proti vytažení
hřebíku – povrch

EN 320 ≥ 200N

Odpor proti vytažení
hřebíku – úzká strana

EN 320 ≥ 300 N

Koeficient teplotní
délkové roztažnosti

ISO 11359-2 5,2 *10(-5) m/m°C

Teplotní silová roztažnost RES 101SKZ ≈ 1.500N

Tepelná vodivost Anlehnungan EN 12667 ≥ 0,07 W/(mK)
Teplotní kapacita 1,02 J/(gK)
Difuzní odpor (Propustnost
vodní páry) DIN EN ISO 12572 μ=1000

Vzduchováneprůzvučnost ISO-10140-2 32Rw(dB)
Nasákavost 24 hodin (váha) EN 317 ≤ 2,0%
Nasákavost 24 hodin (změna
délky) EN 317 ≤ 0,1%

Nasákavost 24 hodin (změna
šířky)

EN 317 ≤ 0,2%

Nasákavost 24 hodin (změna
tloušťky)

EN 317 ≤ 0,1%

Chování při požáru Standart
UL V94

UL V94 V0

Chování při požáru Standart
EN 13501

DinEN 13501 D,s3,d0

Krátkodobý faktor tání
-pokus tahem DVS 2203 Teil2 0,68

Krátkodobý faktor tání
-pokusohybu

DVS 2203 Teil2 0,76

Odolnost proti termitům EN 117 Pokusoútok – žádné
Zamoření

Odolnost proti dřevokazným
houbám

EN 15534-1:2012 na základě
ISO 16869

Hodnotící číslo0-
žádnéobrůstání ani
zabarvení

VOC – Emise Ag-BB zkušeb.koncept/
DIN ENO ISO 16000-3/9 a.j.

splňuje

VOC -VOC – Emise francouzskánařízeníč.
2011-321/DEVL1104875A

splňuje

Intelligent WOOD garantuje pro časové období 80 let svým cílovým
zákazníkům,
UPB-deskymade of Resysta nenabobtnají, nebudou se třepit, neshnijí a
nepopraskají. Tato
záruka výrobce platí dodatečně k zákonným záručním podmínkám
prodejce ke konečnému
zákazníkovi. Záruční certifikát, ve kterém jsou detailně popsány podmínky
záruky, obdrží
konečný zákazník od prodejce, popř. na stránkách www.limany.cz

Společnost Resysta International GmbH zaručuje svým konečným
zákazníkům, že po dobu až 25 let nedojde k oprýskání povrchu jejich
produktů v souladu s pokyny pro zpracování, které doprovázejí balení
produktu.

11. Záruční podmínky
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