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ASORTYMENT
NOVATOP SWP – 3-warstwowa płyta z masywnego drewna
Świerk
Formaty standardowe

Świerk środkowoeuropejski

Grubość /
Jakość

14 mm (4-6-4)

16 mm(5-6-5)

19 mm (6-7-6)

Ilość szt.
w pakiecie

37

30

25

Świerk północny

21 mm (6-9-6) 27 mm (6-15-6) 27 mm (9-9-9) 32 mm (9-14-9) 42 mm (9-24-9) 50 mm (9-32-9) 60 mm (9-42-9)

20

18

18

15

12

10

8

A/B
A/C
AB/B
AB/C
B/B
B/C
B/D
C/C
C/D
D/D

Długość 2,75 m – tylko świerk środkowoeuropejski do grubości 27 mm

Formaty o długości 6 m
Grubość /
Jakość

19 mm (6-7-6)

Ilość szt.
w pakiecie

25

21 mm (6-9-6) 27 mm (6-15-6) 27 mm (9-9-9) 32 mm (9-14-9) 42 mm (9-24-9) 50 mm (9-32-9) 60 mm (9-42-9)

20

18

18

15

12

10

8

B/C
B/D
C/C
C/D

Jodła biała

Modrzew syberyjski

Formaty standardowe

Formaty standardowe

Grubość /
Jakość
Ilość szt.
w pakiecie

19 mm (6-7-6) 27 mm (6-15-6)
25

18

AB/C

Grubość /
Jakość

19 mm (6-7-6)

27 mm (9-9-9)

Ilość szt.
w pakiecie

25

18

AB/C

1,25 x 5

1,25 x 6

2,5 x 6

1,25 x 3
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ASORTYMENT
NOVATOP STATIC – 5-warstwowa płyta z masywnego drewna
Świerk
Formaty standardowe
Grubość /
Jakość

45 mm (9-9-9-9-9)

60 mm (9-9-24-9-9)

Ilość szt.
w pakiecie

10

8

B/B
B/C
B/D
C/C
C/D
D/D

5000 mm

4950 mm
2500 mm

NOVATOP STATIC L
Wzdłużny kierunek włókien lamel powierzchniowych

4

2500 mm

NOVATOP STATIC Q
Poprzeczny kierunek włókien lamel powierzchniowych
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SPECIFIKACJA TECHNICZNA
NOVATOP SWP
NOVATOP SWP – Wielowarstwowa płyta z masywnego drewna
Opis

Wielowarstwowe płyty NOVATOP produkowane są z tarcicy iglastej wysuszonej do poziomu 8 % (modrzew 12 %). Każda warstwa płyty składa się z lamel z drewna masywnego.
Płyta 3 warstwowa składa się z dwóch warstw zewnętrznych i jednej środkowej o prostopadłym przebiegu włókien w stosunku do warstw powierzchniowych. Płyta 5 warstwowa posiada dwie równoległe warstwy powierzchniowe z każdej strony i jedną warstwę
środkową o prostopadłym przebiegu włókien w stosunku do warstw powierzchniowych.
Grubość warstw może być różna i ona określa finalną grubość płyty. Lamele warstwy środkowej są wzdłużnie klejone a na długości są łączone na styk, lub też mogą być ciągłe. Ich
grubość wynosi maksymalnie 42 mm. Zewnętrzne warstwy są produkowane z lamel tarcicy o grubości 6 lub 9 mm i szerokości 93 do 143 mm. W jednej płycie zawsze są lamele
powierzchniowe o identycznej szerokości i są one obrócone prawą stroną do powierzchni.
Wzdłużne złącza lamel w każdej warstwie są klejone między sobą. Zastosowany klej jest
wodoodporny a klejenie warstw powierzchniowych zgodne jest z AW 100, ewentualnie
z D4 wg. EN 204. Jakość szlifowania odpowiada uziarnieniu 100 (większe szlifowanie na
zamówienie).

Wsparcie techniczne

EN 13353
EN 13986
DIN 68800

Klasy eksploatacji płyt

SWP/1 płyty z drewna masywnego dla zastosowań w suchych warunkach,
SWP/2 płyty z drewna masywnego dla zastosowań w mokrych warunkach,
SWP/3 płyty z drewna masywnego dla zastosowań na zewnątrz budynków

Obrabiana tarcica

świerk (środkowoeuropejski, północny), modrzew syberyjski, jodła biała

Powierzchna

Wszystkie płyty SWP są standardowo szlifowane z zastosowanym uziarnieniem 100.
Na życzenie uziarnienie 50. Grubościowa tolerancja szlifowania ± 0,2 mm.

Formaty płyt

Płyta SWP jest wielkoformatowym powierzchniowym materiałem zgodnym z EN 12775
produkowanym o standardowych wymiarach i konstrukcjach zgodnie z informacjami
zawartymi w tabeli "Asortyment".
Tolerancja wymiarów zgodna z EN 13353.
Tolerancja nominalnych szerokości i długości wynosi ± 2 mm.
Prostoliniowość boków: 1 mm/m.
Prostokątność: 1 mm/m

Szerokość lamel
powierzchniowych

93–143 mm

Jakość powierzchni

Powierzchnia płyt SWP dzieli się na 4 podstawowe grupy, jakości A, B, C, D i ich kombinacje
Parametry klasyfikacji są w tabeli "Oznakowanie klas jakości ".
Uwaga: Dla oznakowań standardowych jakość jest zgodna z jakością pierwszej górnej
stronie płyty SWP w pakiecie (opakowaniu)!
Klasyfikacja jakości lamel powierzchniowych przebiega zgodnie z EN 13017-1,
oraz procedur technicznych AGROP NOVA a.s
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NOVATOP SWP
NOVATOP SWP – wielowarstwowa płyta z masywnego drewna

6

Tarcica do produkcji

Tarcica do produkcji SWP pochodzi z trwale pielęgnowanych lasów od dostawców
certyfikowanych zgodnie z PEFC.

Klejenie

SWP są klejona we wszystkich połączeniach
Klejenie spełnia wymagania:
AW100 zgodnie z DIN 68705 i B3008
D4 zgodnie z EN 204
Lamele powierzchniowe klejone są pomiędzy sobą oraz przyklejane do środkowej
płaszczyzny przy wykorzystaniu systemu klejenia MU.
Lamele warstwy środkowej klejone są klejem PVAc.
Ubytki po sękach naprawiane są z wykorzystaniem kleju PVAc.

Materiał na ubytki po sękach

kit, krążki z naturalnych sęków o średnicy od 10 do 40 mm

Szkodliwe emisji

HCHO - SWP praktycznie nie posiadają formaldehydów patrz. "Zestawienie parametrów".
SWP są produkowane bez użycia pentachlorfenolów, substancji impregnacyjnych
oraz rozpuszczalników organicznych.

Pozostałe parametry

Fizyczno – mechaniczne właściwości poszczególnych typów płyt wyszczególnione są
we właściwych "Zestawieniach parametrów".

Wykaz certyfikatów i deklaracji

Deklaracja o własciwosciach NOVATOP SWP
Deklaracja o własciwosciach NOVATOP SWP SD
Deklaracja o własciwosciach NOVATOP FREE
Deklaracja o własciwosciach NOVATOP STATIC
Deklaracja zgodności produkcji SWP/1, SWP/2, SWP/3
Deklaracja zgodności produkcji SWP/ 1SD, SWP/ 2SD, SWP/ 3SD
Limity emisji szkodliwych substancji i ich zawartości
Emisja formaldehydu
Przepuszczalnosc pary wodnej - protokół z badań
Natureplus
PEFC
ISPM

Odpady

Opakowanie wyrobu jest likwidowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w
kraju odbiorcy. Odpady powstałe przy obróbce wyrobu mogą być spalone w
urządzeniach przystosowanych do spalania masy drzewnej.
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ZESTAWIENIE PARAMERTÓW
NOVATOP SWP
NOVATOP SWP – nośna i nienośna 3 warstwowa płyta z drewna zgodnie EN 13986
Klasy eksploatacyjne

SWP/1, SWP/2, SWP/3 zgodnie z EN 13353

Klasy techniczne

SWP/1 NS, SWP/2 NS, SWP 3 NS, SWP/1 S, SWP/2 S, SWP/3 S

Rodzaje tarcicy

świerk (środkowoeuropejski, północny), modrzew syberyjski

Klejenie

AW100 zgodnie z DIN 68705, SWP/3 zgodnie z EN 13354

Klej

Klej melaminowy

Formaty standardowe (mm)

grubość: 14, 16, 19, 21, 27 (6-15-6), 27 (9-9-9), 32, 42, 50, 60
szerokość: 1040, 1250, 2100, 2500
długość: 2500, 2750, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 10000

Powierzchnia

szlifowanie – K 50, 100

Wilgotność

świerk 8±2%, modrzew 12±2%

Gęstość

świerk około 490 Kg/m3, modrzew około 580 kg/m3

Klasa emisji
formaldehydów

EN zgodnie z EN 717-1, EN16516
wartości patrz protokoły z badań

Reakcja na ogień

D-s2, d0 zgodnie z EN 13 501-1

Projektowana wartość
współczynnika przewodności
cieplnej (λ)

dla świerka 0,13 W/mK przy gęstości 490 kg/m3 zgodnie z EN ISO 10456
dla modrzewia 0,15 W/mK przy gęstości 580 kg/m3 zgodnie z EN ISO 10456

Współczynnik oporu
dyfuzyjnego (µ)

200/70 (suchy/wilgotny) zgodnie z EN ISO 10456

Chłonność akustyczna

250 – 500 Hz – 0,1
1000 – 2000 Hz – 0,3

Izolacyjność akustyczna (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma – jednostkowa masa powierzchniowa kg/m2

Jednostkowa pojemność
cieplna (cp)

1600 J/kgK zgodnie z EN ISO 10456
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ZESTAWIENIE PARAMERTÓW
NOVATOP SWP
Wymagania dotyczące masy jednostkowej oraz charakterystycznych wytrzymałości
zgodnie z EN 13353
Nominalna grubość płyty [mm]
Właściwość

Metoda badacza
>12 ≤ 20

>20 ≤ 30

>30 ≤ 42

> 42

Obciążenie prostopadłe do płaszczyzny płyty [N/mm2]
fm,0,k

Wytrzymałość na zginanie równolegle
z włóknami warstw zewnętrznych

EN 789

35

30

16

12

fm,90,k

Wytrzmałość na zginanie
prostopadle do włókien warstw

EN 789

5

5

9

9

E0,mean

Moduł sprężystości równolegle
z włóknami warstw zewnętrznych

EN 789

8500

7000

6500

6000

EN 789

470

470

1300

1300

E90,mean Moduł sprężystości prostopadle do
włókien warstw zewnętrznych

Certyfikaty

8

SWP/1

1393-CPR-0018

SWP/2

1393-CPR-0019

SWP/3

1393-CPR-0020
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ZESTAWIENIE PARAMERTÓW
NOVATOP SWP SD
NOVATOP SWP SD – nośna 3 warstwowa płyta z drewna o deklarowanych wartościach
zgodnie EN 13986
Wymagania

EN 13353, EN 13986

Klasy eksploatacyjne

SWP/1, SWP/2, SWP/3 zgodnie z EN 13353

Klasy techniczne

SWP/1 SD, SWP/2 SD, SWP/3 SD

Rodzaje tarcicy

świerk (środkowoeuropejski, północny), modrzew syberyjski

Klejenie

AW100 zgodnie z DIN 68705, SWP/3 zgodnie z EN 13354

Klej

Klej melaminowy

Formaty standardowe (mm)

grubość: 14, 16, 19, 21, 27 (6-15-6), 27 (9-9-9), 32, 42, 50, 60
szerokość: 1040, 1250, 2100, 2500
długość: 2500, 2750, 3000, 4000, 5000, 6000

Powierzchnia

szlifowanie – K 50, 100

Wilgotność

świerk 8±2%, modrzew 12±2%

Gęstość

świerk około 490 Kg/m3, modrzew około 580 kg/m3

Klasa emisji
formaldehydów

EN zgodnie z EN 717-1, EN16516
wartości patrz protokoły z badań

Reakcja na ogień

D-s2, d0 zgodnie z EN 13 501-1

Projektowana wartość
współczynnika przewodności
cieplnej (λ)

dla świerka 0,13 W/mK przy gęstości 490 kg/m3 zgodnie z EN ISO 10456
dla modrzewia 0,15 W/mK przy gęstości 580 kg/m3 zgodnie z EN ISO 10456

Współczynnik oporu
dyfuzyjnego (µ)

200/70 (suchy/wilgotny) zgodnie z EN ISO 10456

Chłonność akustyczna

250 – 500 Hz – 0,1
1000 – 2000 Hz – 0,3

Izolacyjność akustyczna (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma – jednostkowa masa powierzchniowa kg/m2

Jednostkowa pojemność
cieplna (cp)

1600 J/kgK zgodnie z EN ISO 10456
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ZESTAWIENIE PARAMERTÓW
NOVATOP SWP SD
Charakterystyczne parametry płyt SWP/1 SD, SWP/2 SD, SWP/3 SD v N/mm2
Płyty z lamel przelotowych w środkowych warstwach
16

19

22

27 Typ
a

27 Typ
b

32

42

50

60

Ilość warstw

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Grubość [mm]

16

19

22

27

27

32

42

50

60

Grubość lamel powierzchniowy [mm]

5,0

6,0

6,0

6,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Grubość lamel środkowych [mm]

6,0

7,0

10,0

15,0

9,0

14,0

24,0

32,0

42,0

Typ płyt

Obciążenie prostopadłe do płaszczyzny płyty [N/mm2]
fm,0,k

Wytrzymałość na zginanie równolegle do
włókien warstw zewnętrznych

34,7

33,1

30,0

25,0

28,9

27,6

24,6

22,4

20,1

Wytrzymałość na zginanie prostopadle do

3,4

3,3

4,1

5,4

3,1

3,9

5,6

6,7

7,8

9600

11100

10600

9400

8600

7700

1150

400

650

1250

1650

2100

fm,90,k włókien warstw zewnętrznych
Em,0

Moduł sprężystości równolegle
z włóknami warstw zewnętrznych.

Em,90

Moduł sprężystości prostopadle do włókien warstw zewnętrznych

fv,k

Wytrzymałość na ścinanie

1,1

G

Moduł sprężystości poprzecznej

90

10900
500

10900 10500
450

700

Obciążenie w płaszczyźnie płyty [N/mm2]
Wytrzymałość na zginanie równolegle
z włóknami warstw zewnętrznych

19,1

19,3

16,8

13,9

20,3

17,3

13,4

11,4

9,7

Wytrzymałość na zginanie prostopadle do

5,9

5,8

7,1

8,6

5,3

6,8

8,8

9,8

10,7

ft,0,k

Wytrzymałość na rozciąganie równolegle do
włókien warstw zewnętrznych

12,8

12,9

11,2

9,3

13,6

11,5

9,0

7,6

6,5

ft,90,k

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do
włókien warstw zewnętrznych

4,0

3,9

4,7

5,7

3,6

4,6

5,9

6,5

7,1

fc,0,k

Wytrzymałość na ściskanie równolegle z
włóknami warstw zewnętrznych

19,1

19,3

16,8

13,9

20,3

17,3

13,4

11,4

9,7

fc,90,k

Wytrzymałość na ściskanie prostopadle do
włókien warstw zewnętrznych

5,9

5,8

7,1

8,6

5,3

6,8

8,8

9,8

10,7

fv,k

Wytrzymałość na ścinanie

Em,0

Moduł sprężystości równolegle z włóknami
warstw zewnętrznych

7300

7400

6400

5300

7800

6600

5100

4400

3700

Em,90

Moduł sprężystości prostopadle do włókien warstw zewnętrznych

2300

2250

2700

3300

2050

2600

3350

3750

4100

G

Moduł sprężystości poprzecznej

fm,0,k

fm,90,k włókien warstw zewnętrznych

3,0

600

Certyfikaty

10

SWP/1 SD

1393-CPR-0918

SWP/2 SD

1393-CPR-0921

SWP/3 SD

1393-CPR-0922
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ZESTAWIENIE PARAMERTÓW
NOVATOP FREE
NOVATOP FREE – 3warstwowa płyta nienośna w masywnego drewna klejona bez formaldehydów
Wymagania

EN 13353, EN 13986

Klasy eksploatacyjne

SWP/1, SWP/2 zgodnie z EN 13353

Klasy techniczne

SWP/1 NS, SWP/2 NS

Rodzaje tarcicy

świerk (środkowoeuropejski, północny), jodła biała

Klejenie

D4 zgodnie z EN 204

Klej

PVAc

Formaty standardowe(mm)

grubość: 14, 16, 19, 21, 27 (6-15-6), 27 (9-9-9), 32, 42, 50, 60
szerokość: 1040, 1250, 2100, 2500
długość: 2500, 2750, 3000, 4000, 5000, 6000

Powierzchnia

szlifowanie – K 50, 100

Wilgotność

świerk, jodła biała 8±2%

Gęstość

świerk, jodła biała około 490 Kg/m3

Klasa emisji formaldehydów

EN zgodnie z EN 717-1, EN16516, wartości patrz protokoły z badań

Reakcja na ogień

D-s2, d0 zgodnie z EN 13 501-1

Projektowa wartość
współczynnika przewodności cielnej (λ)

dla świerka, jodły 0,13 W/mK przy gęstości 490 kg/m3 zgodnie
z EN ISO 10456

Współczynnik oporu
dyfuzyjnego (µ)

200/70 (suchy/wilgotny) zgodnie z EN ISO 10456

Chłonność akustyczna

250 – 500 Hz – 0,1
1000 – 2000 Hz – 0,3

Izolacyjność akustyczna (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma – jednostkowa masa powierzchniowa kg/m2

Jednostkowa pojemność cieplna (cp)

1600 J/kgK zgodnie z EN ISO 10456
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ZESTAWIENIE PARAMERTÓW
NOVATOP FREE
Wymagania dotyczące jednostkowej masy, wytrzymałości na zginanie i modułu
sprężystości zgodnie z EN 13353
Metoda
badawcza

Cecha

Nominalna grubość płyty [mm]
>12 ≤ 20

>20 ≤ 30

>30 ≤ 42

> 42

Obciążenie prostopadłe do płaszczyzny płyty [N/mm2]
fm,0,k

Wytrzymałość na zginanie równolegle
z włóknami warstw zewnętrznych

EN 789

35

30

16

12

fm,90,k

Wytrzymałość na zginanie prostopadle
do włókien warstw zewnętrznych

EN 789

5

5

9

9

Em,0

Moduł sprężystości równolegle
z włóknami warstw zewnętrznych

EN 789

8500

7000

6500

6000

Em,90

Moduł sprężystości prostopadle do
włókien warstw zewnętrznych

EN 789

470

470

1300

1300

Wielowarstwowe płyty z drewna masywnego klejone klejem
PVAc osiąganą bardzo niskie wartości emisji formaldehydów.
Jest to spowodowane tym, że klej nie zawiera żadnych formaldehydów, a zmierzone wartości emisji odpowiadająą wartościom związanych z naturalną obecnością w drewnie.

12

Uwaga:
W wyniku zastosowania kleju PVAc w produkcji SWP osiągane są takie same wartości emisji formaldehydów nawet po
otwarciu miejsca połączenia klejonego. Te płyty nadają się do
zastosowania jako płyty akustyczne. Emisja formaldehydów
spełnia rygorystyczne wymagania japońskich JIS v najwyższej
klasie F****.
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ZESTAWIENIE PARAMERTÓW
NOVATOP STATIC
NOVATOP STATIC – 5-warstwowa płyta z masywnego drewna
Wymagania

EN13353, EN13986

Klasy eksploatacyjne

SWP/1, SWP/2 zgodnie z EN 13353

Klasy techniczne

SWP/1 NS, SWP/2 NS, SWP/1 SD, SWP/2 SD

Rodzaje tarcicy

Świerk środkowoeuropejski

Klejenie

AW100 zgodnie z DIN 68705, SWP/3 zgodnie z EN 13354

Klej

Klej melaminowy

Jakość powierzchni

Konstrukcyjna – niewizualna (odpowiada C)
Wizualna inerieriowa (odpowiada B)
Klasyfikacja jakości zgodnie z wewnętrznymi przepisami AGROP NOVA a.s.

Powierzchnia

Szlifowanie – K 50, 100

Format wielkopowierzchniowy (mm) maks. 12.000 x 2.500 (Łączenie wieloklinowym złączem)

Formaty standardowe (mm)

NOVATOP STATIC L
(wzdłużny kierunek włókien)

NOVATOP STATIC Q
(poprzeczny kierunek włókien)

Długośći: 2.500, 5.000, 6.000
Szerokości: 1.040, 1.250, 2.100, 2.500
Grubości: 45, 60

ługośći: 4.950
Szerokości: 2.500
Grubości: 45, 60

Tolerancja wymiarów
według EN 13 353

Tolerancja nominalnej szerokości i długości: ± 2 mm
Prostoliniowość boków ± 1 mm/m
Prawokątność ±1 mm/m

Klasa emisji formaldehydów

EN zgodnie z EN 717-1, EN16516

Wilgotność

10 % ± 3 %

Współczynnik zsychania
i pęcznienia

α (%/%) 0,002 – 0,012 %

Gęstość

cca 490 kg/m3

Reakcja na ogień

D-s2,d0 zgodnie z EN 13501-1

Projektowa wartość
współczynnika przewodności cieplnej (λ)

Dla świerku 0,13 W/mK przy gęstości 490 kg/m3 zgodnie z EN ISO 10456

Jednostkowa pojemność cieplna (cp)

1600 J/kgK podle EN ISO 10456

Współczynnik oporności
dyfuzyjnej (μ)

200/70 (suchy /wilgotny) zgodnie z EN ISO 10456

Chłonność akustyczna

250 – 500 Hz – 0,1
1000 – 2000 Hz – 0,3

Izolacyjność akustyczna (dB)

R = 13x log (ma) + 14
ma – jednostkowa masa powierzchniowa kg/m2

www.novatop-swp.com
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ZESTAWIENIE PARAMERTÓW
NOVATOP STATIC
Wartości przekrojów
45 mm

60 mm

(9p-9p-9q-9p-9p)

(9p-9p-24q-9p-9p)

Grubość
Kompozycja lamel

45 mm

60 mm

9p-9p-9q-9p-9p

9p-9p-24q-9p-9p

Moment bezwładności I

6.05E+06 mm4

1.31E+07 mm4

Moduł przekroju W

2.69E+05 mm

4.37E+05 mm3

3

Wartości przekrojów NOVATOP STATIC odnoszą się do szerokości płyty wynoszącej 1 m. Przy badaniu ugięcia należy zadbać
na deformację spowodowaną ścinaniem.

Kompozycja lamel

5000 mm

4950 mm
2500 mm

NOVATOP STATIC L
wzdłużny kierunek włókien lamel powierzchniowych

14

2500 mm

NOVATOP STATIC Q
poprzeczny kierunek włókien lamel powierzchniowych.

www.novatop-swp.com

ZESTAWIENIE PARAMERTÓW
NOVATOP STATIC
Charakterystyczne wartości wytrzymałości wybranych typów płyt w N/mm2 dla
wymiarowania zgodnie z DIN 1052: 2008 - 12.
Płyty połączone na czoło w warstwie środkowej
45
(9-9-9-9-9)

60 Typ A
(9-9-24-9-9)

Ilość warstw

5

5

Grubość [mm]

45

60

Grubość lamel powierzchniowych [mm]

18,0

18,0

Grubość lamel środkowych [mm]

9,0

24,0

Typ płyty

Obciążenie prostopadłe do płaszczyzny płyty [N/mm2]
fm,0,k

Wytrzymałość na zginanie równolegle z włóknami warstw
zewnętrznych

29,8

28,1

fm,90,k

Wytrzymałość na zginanie prostopadle do włókien warstw
zewnętrznych

3,1

3,6

Em,0

Moduł sprężystości prostopadle do włókien warstw zewnętrznych

11400

10800

Em,90

Moduł sprężystości prostopadle do włókien warstw zewnętrznych

250

550

fv,k

Wytrzymałość na ścinanie

1,1

G

Moduł sprężystości na ścinanie

90

Obciążenie w płaszczyźnie płyty [N/mm2]
fm,0,k

Wytrzymałość na zginanie równolegle z włóknami warstw
zewnętrznych

24,2

18,4

fm,90,k

Wytrzymałość na zginanie prostopadle do włókien warstw
zewnętrznych

3,4

6,3

ft,0,k

Wytrzymałość na rozciąganie równolegle do włókien warstw
zewnętrznych

16,1

12,3

ft,90,k

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do włókien warstw
zewnętrznych

2,3

4,2

fc,0,k

Wytrzymałość na rozciąganie równolegle do włókien warstw
zewnętrznych

24,2

18,4

fc,90,k

Wytrzymałość na ściskanie prostopadle do włókien warstw
zewnętrznych

3,4

6,3

fv,k

Wytrzymałość na ścinanie

Em,0

Moduł sprężystości równolegle z włóknami warstw
zewnętrznych

9300

7100

Em,90

Moduł sprężystości prostopadle do włókien warstw
zewnętrznych

1300

2400

G

Moduł sprężystości na ścinanie

3,0

600
Uwaga: Współczynnik kh jest opracowany w tabeli.
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ZESTAWIENIE PARAMERTÓW
NOVATOP FLOOR
3 warstwowa płyta z masywnego drewna wyposażoną po obwodzie w klin i wpust
Wymagania

EN 13353, EN 13986

Klasy eksploatacyjne

SWP/1, SWP/2, SWP/3 zgodnie z EN 13353

Rodzaje tarcicy

świerk

Klejenie

AW100 zgodnie z DIN 68705, SWP/3 zgodnie z EN 13354, D4 zgodnie z EN 204

Klej

Klej melaminowy

Formaty standardowe (mm)

grubość: 19 (6-7-6)
szerokość: 400
długość: 2450

Tolerancja wymiarowania

Tolerancja grubości w obróbce ±0,2mm
Tolerancja grubości przy szlifowaniu ±0,2mm
Tolerancja szerokości i długości ±0,5mm

Powierzchnia

Szlifowanie – K 120

Wilgotność

świerk 8±2%

Gęstość

świerk około 490 Kg/m3

Klasa emisji formaldehydów

EN zgodnie z EN 717-1, EN16516 wartości patrz protokoły z badań

Reakcja na ogień

D-s2, d0 zgodnie z EN 13 501-1

Projektowa wartość
współczynnika przewodności cieplnej
(λ)

Dla świerku 0,13 W/mK przy gęstości 490 kg/m3 zgodnie z EN ISO 10456

Współczynnik oporności
dyfuzyjnej (µ)

200/70 (suchy/wilgotny) zgodnie z EN ISO 10456

Chłonność akustyczna

250 – 500 Hz – 0,1
1000 – 2000 Hz – 0,3

Izolacyjność powietrzna (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma – jednostkowa masa powierzchniowa kg/m2

Jednostkowa pojemność cieplna (cp)

1600 J/kgK zgodnie z EN ISO 10456

9

Klin

16

19

910

7 5 7

10

19

Wpust

7 5 7

Obróbka krawędzi (mm)

www.novatop-swp.com

CECHY PODLEGAJĄCE KLASYFIKACJI
ŚWIERK
Klasy jakości

Cechy podlegające
klasyfikacji

A

AB

B

C

Ogólne,
Wymagania,
Szczeliny wzdłużne

klejenie bezbłędne
bez otwartych szczelin

klejenie bezbłędne
bez otwartych szczelin

klejenie bezbłędne
bez otwartych szczelin

klejenie bezbłędne,
dopuszczalne naprawione szczeliny wzdłużne

klejenie bezbłędne,
dopuszczalne naprawione szczeliny wzdłużne

D

Struktura ,
Przebieg włókien,
drewno poddane
kompresji

małe przyrosty, proste
włókna, bez drewna
kompresowanego

małe przyrosty, proste
włókna, bez drewna
kompresowanego

duże przyrosty, drewno
rzadkie, kompresja
drewna dozwolona

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

Spoistość

zdrowe, mocno zwarte,
dopuszczalne sęki do
średnicy 30 mm

zdrowe, mocno zwarte,
sęki do średnicy 50 mm.
Dopuszczalne pojedyncze czarne sęki – oczka
o średnicy do 5 mm

Dopuszczalne pojedyncze czarne sęki – oczka
o średnicy do 10 mm
*(Zdrowe, dobrze
wrośnięte sęki bez specjalnych wymagań)

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

Naprawianie
naturalnymi sękami

dopuszczalne pojedyncze o średnicy do
do 15 mm

dopuszczalne do średnicy 20 mm,
nie może być 2 sęków
obok siebie

nie może być 2 sęków
obok siebie, *(Dopuszczalne do średnic poniżej
35 mm)

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

Pęcherze żywiczne

dopuszczalne pojedyncze o wymiarach
do 2 x 30 mm

dopuszczalne pojedyncze o wymiarach
do 2 x 30 mm

dopuszczalne pojedyncze o wymiarach
do 5 x 50mm, bez
ognisk zbiorowych

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

Usunięte
pęcherze żywiczne

dopuszczalne pojedyncze o wymiarach
powyżej
2 x 30 mm
usunięte łódeczką

dopuszczalne pojedyncze o wymiarach
powyżej
2 x 30 mm
usunięte łódeczką

dopuszczalne pojedyncze o wymiarach
powyżej
5 x 50 mm
usunięte łódeczką

dopuszczalne o wymiarach powyżej
5 x 50 mm
usunięte łódeczką

bez specjalnych
wymagań

Kora

niedopuszczalna

niedopuszczalna,
naprawione zakorki do
20 mm

niedopuszczalna, *(Sęki
zrośnięte i obrobione
do 35 mm)

pojedynczo
dopuszczalna

bez specjalnych
wymagań

Pęknięcia

pojedyncze płytkie
powierzchowne
pęknięcia
dopuszczalne

dopuszczalne
pojedyncze płytkie
powierzchowne
pęknięcia, sporadyczne
pęknięcia końców do
50 mm długości
pojedyncze
dopuszczalne

dopuszczalne
pojedyncze płytkie
powierzchowne
pęknięcia, sporadyczne
pęknięcia końców do
50 mm długości
pojedyncze
dopuszczalne

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

Jądro (rdzeń)

bez rdzenia

bez rdzenia

dopuszczalny rdzeń
o całkowitej długości
do 600 mm w sztuce
lub jako suma części
przechodzących

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

Zaatakowanie przez
owady, czerwie

niedopuszczalne

niedopuszczalne

niedopuszczalne

niedopuszczalne,
dopuszczalne
pojedyncze czerwie

niedopuszczalne,
dopuszczalne
pojedyncze czerwie

Zabarwienia, huba

niedopuszczalne

niedopuszczalne

dopuszczalna sinizna
do szerokości 10 mm
i długości 200 mm

bez specjalnych
wymagań
niedopuszczalna
zgnilizna

bez specjalnych
wymagań
niedopuszczalna
zgnilizna

Grubość klejonych
szczelin

maks. 0,2 mm

maks. 0,3 mm

maks. 0,3 mm

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

Obróbka powierzchni

bez wad

dopuszczalne
pojedyncze małe wady

dopuszczalne
pojedyncze małe wady

dopuszczalne
pojedyncze małe wady

bez specjalnych
wymagań

Jakość krawędzi płyty,
jak wybrzuszenia,
miejsca poobijane

niedopuszczalne

do 10 mm od obrzeża
pojedyncze
dopuszczalne

do 10 mm od obrzeża
pojedyncze
dopuszczalne

do 50 mm od obrzeża
pojedyncze
dopuszczalne

bez specjalnych
wymagań

Łączenie różnych
gatunków drzew

niedopuszczalne

niedopuszczalne

niedopuszczalne

dopuszczalne

bez specjalnych
wymagań

Szerokość poszczególnych części –
oprócz skrajnych

co najmniej 60 mm

co najmniej 60 mm

co najmniej 60 mm

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

Rysunek drewna

według barwy i
struktury rysunek
jednolity

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

Biel

Dla długości większych niż 6 m z przebiegową lamelą.
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CECHY PODLEGAJĄCE KLASYFIKACJI
MODRZEW
Klasy jakości

Cechy podlegające
klasyfikacji

18

A

AB

B

C

Ogólne,
Wymagania,
Szczeliny wzdłużne

klejenie bezbłędne
bez otwartych szczelin

klejenie bezbłędne
bez otwartych szczelin

klejenie bezbłędne
bez otwartych szczelin

klejenie bezbłędne,
dopuszczalne naprawione szczeliny wzdłużne

klejenie bezbłędne,
dopuszczalne naprawione szczeliny wzdłużne

D

Struktura ,
Przebieg włókien,
drewno poddane
kompresji

małe przyrosty,
proste włókna,
bez drewna
kompresowanego

małe przyrosty,
proste włókna,
bez drewna
kompresowanego

duże przyrosty, drewno
rzadkie,
kompresja drewna
dozwolona

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

Spoistość

zdrowe, mocno zwarte,
dopuszczalne sęki do
średnicy 60 mm

zdrowe, mocno zwarte,
sęki do średnicy 50 mm.
Dopuszczalne pojedyncze czarne sęki – oczka
o średnicy do 5 mm

zdrowe, mocno zwarte,
sęki do średnicy 60 mm.
Dopuszczalne pojedyncze czarne sęki – oczka
o średnicy do 10 mm

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

Naprawianie
naturalnymi sękami

dopuszczalne pojedyncze o średnicy do
do 15 mm

dopuszczalne do średnicy 20 mm, nie może być
2 sęków obok siebie

dopuszczalne do średnicy 30 mm, nie może być
2 sęków obok siebie

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

Pęcherze żywiczne

dopuszczalne
pojedyncze o
wymiarach
do 2 x 30 mm

dopuszczalne
pojedyncze o
wymiarach
do 2 x 30 mm

dopuszczalne
pojedyncze o
wymiarach
do 5 x 50mm, bez
ognisk zbiorowych

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

Usunięte pęcherze
żywiczne

dopuszczalne pojedyncze o wymiarach
powyżej
2 x 30 mm
usunięte łódeczką

dopuszczalne pojedyncze o wymiarach
powyżej
2 x 30 mm
usunięte łódeczką

dopuszczalne pojedyncze o wymiarach
powyżej
5 x 50 mm
usunięte łódeczką

dopuszczalne o wymiarach powyżej
5 x 50 mm
usunięte łódeczką

bez specjalnych
wymagań

Kora

niedopuszczalna

niedopuszczalna,
naprawione zakorki do
20 mm

niedopuszczalna,
naprawione zakorki do
30 mm

pojedynczo
dopuszczalna

bez specjalnych
wymagań

Pęknięcia

pojedyncze płytkie
powierzchowne
pęknięcia
dopuszczalne

dopuszczalne
pojedyncze płytkie
powierzchowne
pęknięcia, sporadyczne
pęknięcia końców do
50 mm długości
pojedyncze
dopuszczalne

dopuszczalne
pojedyncze płytkie
powierzchowne
pęknięcia, sporadyczne
pęknięcia końców do
50 mm długości
pojedyncze
dopuszczalne

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

Jądro (rdzeń)

bez rdzenia

bez rdzenia

dopuszczalny rdzeń
o całkowitej długości
do 600 mm w sztuce
lub jako suma części
przechodzących

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

Zaatakowanie przez
owady, czerwie

niedopuszczalne

niedopuszczalne

niedopuszczalne

niedopuszczalne,
dopuszczalne
pojedyncze czerwie

niedopuszczalne,
dopuszczalne
pojedyncze czerwie

Zabarwienia, huba

niedopuszczalne

niedopuszczalne

Dopuszczalne
zabarwienie
do szerokości 10 mm
i długości do 200 mm

bez specjalnych
wymagań, zgnilizna
niedopuszczalna

bez specjalnych
wymagań, zgnilizna
niedopuszczalna

Biel

u modrzewia wąskie
pasma do 20%
szerokości lameli
dozwolone

u modrzewia wąskie
pasma do 20%
szerokości lameli
dozwolone

dozwolony

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

Grubość klejonych
szczelin

maks. 0,2 mm

maks. 0,3 mm

maks. 0,3 mm

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

Obróbka
powierzchni

bez wad

dopuszczalne
pojedyncze
małe wady

dopuszczalne
pojedyncze
małe wady

dopuszczalne
pojedyncze
małe wady

bbez specjalnych
wymagań

Jakość krawędzi płyty,
jak wybrzuszenia,
miejsca poobijane

niedopuszczalne

do 10 mm od krawędzi
pojedyncze
dopuszczalne

do 10 mm od krawędzi
pojedyncze
dopuszczalne

do 50 mm od krawędzi
pojedyncze
dopuszczalne

bez specjalnych
wymagań

Łączenie różnych
gatunków drzew

niedopuszczalne

niedopuszczalne

niedopuszczalne

dopuszczalne

bez specjalnych
wymagań

Szerokość poszczególnych części –
oprócz skrajnych

co najmniej 60 mm

co najmniej 60 mm

co najmniej 60 mm

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

Rysunek drewna

według barwy i
struktury rysunek
jednolity

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań

bez specjalnych
wymagań
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CECHY PODLEGAJĄCE KLASYFIKACJI
JODŁA
Cechy podlegające
klasyfikacji

Klasy jakości
A

AB

B

C

Ogólne,
Wymagania,
Szczeliny wzdłużne

klejenie bezbłędne
bez otwartych szczelin

klejenie bezbłędne,
dopuszczalne naprawione
szczeliny wzdłużne

Struktura ,
Przebieg włókien,
drewno poddane
kompresji

małe przyrosty, proste
włókna, bez drewna
kompresowanego

bez specjalnych
wymagań

Spoistość

zdrowe, mocno zwarte,
dopuszczalne sęki do średnicy 5 mm

bez specjalnych
wymagań

Naprawianie
naturalnymi sękami

niedopuszczalne

bez specjalnych
wymagań

Kora

niedopuszczalna

bez specjalnych wymagań

Pęknięcia

pojedyncze płytkie
powierzchowne pęknięcia
dopuszczalne

bez specjalnych wymagań

Zaatakowanie przez owady, czerwie

niedopuszczalne

niedopuszczalne,
dopuszczalne pojedyncze
czerwie

Zabarwienia, huba

dopuszczalne zabarwienia
na czerwono, na żółto,
na brązowo

bez specjalnych wymagań,
zgnilizna niedopuszczalna

Grubość klejonych szczelin

maks. 0,3 mm

bez specjalnych wymagań

Obróbka powierzchni

bez wad

dopuszczalne
pojedyncze
małe wady

Jakość krawędzi płyty,
jak wybrzuszenia,
miejsca poobijane

niedopuszczalne

do 50 mm od krawędzi
pojedyncze dopuszczalne

Łączenie różnych
gatunków drzew

niedopuszczalne

dopuszczalne

Szerokość poszczególnych
części – oprócz skrajnych

co najmniej 60 mm

bez specjalnych
wymagań

Rysunek drewna

według barwy i struktury
rysunek jednolity

bez specjalnych
wymagań

www.novatop-swp.com
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POWIERZCHNIA STRUKTURALNA
NOVATOP SWP
Typy powierzchni

Szczotkowanie delikatne i zgrubne, cięcie, rąbanie z delikatnym szczotkowaniem

Drewno

świerk, modrzew

Grubości standardowe (mm)

14 (4-6-4), 16 (5-6-5), 19 (6-7-6), 21 (6-9-6), 27 (6-15-6),
27 (9-9-9), 32 (9-14-9), 42 (9-24-9), 50 (9-32-9), 60 (9-42-9)

Formaty standardowe (mm)

do 2100 x 6000, min. długość 1000 mm

Maks. masa płyty

220 kg

Możliwości obróbki

Standardowe: pióro i wpust, wpusty boczne
Niestandardowe: według indywidualnego zamówienia
Dokładne formatowanie: według indywidualnego zamówienia

Delikatne szczotkowanie

Szczotkowanie zgrubne

Rąbanie z delikatnym szczotkowaniem

20
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ZESTAWIENIE PARAMERTÓW
NOVATOP ALTHOLZ
NOVATOP ALTHLOZ
– 3 warstwowa płyta z litego drewna z jednostronną warstwą kryjącą ze starego drewna
Gatunek drzewa

Świerk

Grubość

19 mm

Formaty

Szerokośći: 1250
Długośći: 2600, 2800, 3000, 3200

Klejenie

D4

Klej

PVAc

Wilgotność drewna

8%

Skład

warstwowa płyta: warstwa środkowa świerk, jedna warstwa powierzchniowa stare drewno,
druga warstwa powierzchniowa świerk

Szerokość taśm
maskujących

80-230 mm
na widocznej warstwie zawsze kombinacja taśm o różnych szerokościach

Grubość taśm
maskujących

około 6 mm, w zależności od rodzaju płyt może występować wyższa tolerancja

Typ płyt

4 stare przez słońce opalone płyty, lub płyty z szalunku,
ręcznie szczotkowane
1 belki i płyty stropowe, ręcznie szczotkowane
(Uwaga: tylko długość 3200 mm)

Powierzchnia

4A Kolorowy odcień czarny, ciemno brązowy, miejscami otwory po gwoździach, miejsca
naprawione starym drewnem.
4B Kolorowy odcień ciemno brązowy do jasno szarego, miejscami otwory po gwoździach,
miejsca naprawione starym drewnem
4C Kolorowy odcień brązowy, jasno brązowy do jasno szary
1A Kolorowy odcień jasno brązowy, jasno szary, beżowy

Możliwości obróbki

Standardowo: pióro i rowek, Rowki od strony
Niestandardowej: w zależności od indywidualnej
Cięcia : według indywidualnej potrzeby

UWAGA; W przypadku płyt trójwarstwowych ze NOVATOP ALTHOLZ dopuszczalny jest wyrazisty i silny widok drewna, różnice
kolorystyczne, otwory po gwoździach, pęknięcia powstałe w wyniku suszenia oraz otwory po kornikach

www.novatop-swp.com
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l

A

C

C

C

A

A

C

C

C

A

A

C

C

C

A

A

C

C

C

A

A

C

C

C

1,0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

16-60b

16-60b

16-60b

16-60b

16-60b

500

32-60b

27a-60b

32-60b

27a-60b

32-60b

27b-60b

27a-60b

32-60b

27b-60b

27a-60b

22-60b

32-60b

27b-60b

27a-60b

22-60b

1000

45-60b

45-60b

50-60b

42-60b

50-60b

42-60b

50-60b

Obciążenia są określane (obciążenie stałe, obciążenie użyteczne) jako równomierne obciążenie na całej długości nośnika prostopadle
do płaszczyzny płyty.
Kolumna 1: obciążenie stałe [kN/m2]; uwzględniana jest masa własna płyty.
Kolumna 2: kategoria prostopadłego obciążenia użytecznego zgodnie z normą DIN 1055-3:2006-03 tabela 1
Kolumna 3: prostopadłe obciążenie użyteczne qk [kN/m2] zgodnie z normą DIN 1055-3:2006-03 tabela 1

60

60

60

60

60a-60b

45-60b

-

60b

60a-60b

60a-60b

60b

60a-60b

60a-60b

60a-60b

60a-60b

60a-60b

50-60b

60a-60b

60a-60b

45-60b

45-60b

2000

-

-

-

60a-60b

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60b

60a-60b

-

-

-

60a-60b

60b

2500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60b

3000

Konieczne jest sprawdzenie właściwości oscylacyjnych osobno dla płyt trzy- i pięciowarstwowych "SWP NOVATOP"
wykorzystywanych na stropy.
Tabela służy do wstępnego wymiarowania płyt trzy- i pięciowarstwowych "SWP NOVATOP" i nie zastępuje obliczeń statycznych.

Trzeba koniecznie przestrzegać następujących wartości granicznych ugięcia zgodnie z normą DIN 1052:2008-12:
wq,inst ℓ / 300
wfin - wG,inst ℓ / 200
wfin - w0 ℓ / 200

60a-60b

45-60b

45-60b

45-60b

45-60b

45-60b

42-60b

50-60b

42-60

60

45-60b

60

50-60

42-60

Rozstaw [mm]

45-60b

42-60b

50-60

42-60

42-60b

32-60b

1500

Tabela służy do wstępnego wymiarowania płyt trzy- i pięciowarstwowych "SWP NOVATOP" według Z-9.1 -572 i wskazuje stosowane typy
płyt przy standardowej rozpiętości i obciążeniu w kategorii zastosowania nr 1 zgodnie z normą DIN 1052:2008-12.

5,0

4,0

3,0

2,0

1,5

5,0

4,0

3,0

2,0

1,5

5,0

4,0

3,0

2,0

1,5

5,0

4,0

3,0

2,0

1,5

5,0

4,0

3,0

2,0

1,5

A

1,0

qk

[kN/m2]

Cat.

Użyteczne obciążenie Nośnik z jednym polem: Obciążenie prostopadłe do płaszczyzny płyty i równoległe do kierunku włókien warstw zewnętrznych

[kN/m2]

Stałe
obciążenie
gk

WYMIAROWANIE WSTĘPNE
NOVATOP SWP SD I NOVATOP STATIC
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A

C

C

C

1,0

1,0

1,0

1,0

www.novatop-swp.com

C

C

C

3,0

3,0

3,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,5

5,0

4,0

3,0

2,0

1,5

5,0

4,0

3,0

2,0

4,0

3,0

l

16-60b

16-60b

16-60b

16-60b

16-60b

500

27a-60b

22-60b

19-60b

27a-60b

22-60b

19-60b

27a-60b

22-60b

22-60b

19-60b

16-60b

22-60b

19-60b

16-60b

750

45-60b

42-60b

32-60b

42-60b

32-60b

27b-60b

42-60

42-60b

32-60b

42-60b

32-60b

27a-60b

32-60b

27b-60b

27b-60b

22-60b

1000

45-60b

45-60b

60a-60b

45-60b

45-60b

45-60b

45-60b

45-60b

60

50-60

42-60

45-60b

45-60b

45-60b

45-60b 45-60b

42-60

42-60b

60

50-60

42-60

50-60

42-60

42-60b

50-60

42-60

42-60b

32-60b

1250

Rozstaw [mm]

Obciążenia są określane (obciążenie stałe, obciążenie użyteczne) jako równomierne obciążenie na całej długości nośnika prostopadle
do płaszczyzny płyty.
Kolumna 1: obciążenie stałe [kN/m2]; uwzględniana jest masa własna płyty.
Kolumna 2: kategoria prostopadłego obciążenia użytecznego zgodnie z normą DIN 1055-3:2006-03 tabela 1
Kolumna 3: prostopadłe obciążenie użyteczne qk [kN/m2] zgodnie z normą DIN 1055-3:2006-03 tabela 1

45-60b
60a-60b

45-60b

60a-60b

45-60b

60a-60b

60a-60b

45-60b

60a-60b

60a-60b

-

-

-

60a-60b

-

-

-

60a-60b

-

-

-

60b

60a-60b

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60a-60b

60a-60b

-

-

-

-

60a-60ba

60a-60b

2000
60a-60b

60

60a-60b

60

-

60a-60b

60

45-60b

1750
50-60

2250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60a-60b

Konieczne jest sprawdzenie właściwości oscylacyjnych osobno dla płyt trzy- i pięciowarstwowych "SWP NOVATOP"
wykorzystywanych na stropy.
Tabela służy do wstępnego wymiarowania płyt trzy- i pięciowarstwowych "SWP NOVATOP" i nie zastępuje obliczeń statycznych.

wq,inst ℓ / 300
wfin - wG,inst ℓ / 200
wfin - w0 ℓ / 20

Trzeba koniecznie przestrzegać następujących wartości granicznych ugięcia zgodnie z normą DIN 1052:2008-12:

60a-60b

60

60a-60b

60

50-60

-

60a-60b

60

60a-60b

60

50-60

60a-60b

60

50-60

42-60

42-60b

1500

Nośnik o jednym polu z konsolą: Obciążenie prostopadłe do płaszczyzny płyty i równolegle z włóknami warstwy powierzchniowej.

Tabela służy do wstępnego wymiarowania płyt trzy- i pięciowarstwowych "SWP NOVATOP" według Z-9.1 -572 i wskazuje stosowane
typy płyt przy standardowej rozpiętości i obciążeniu w kategorii zastosowania nr 1 zgodnie z normą DIN 1052:2008-12.

A

A

3,0

C

2,5

3,0

C

C

2,0

2,5

C

2,0

C

C

2,0

2,5

A

A

A

2,0

2,0

A

C

1,5

2,5

1,5

C

1,5

2,5

5,0

C

1,5

1,5

2,0

A

A

1,5

1,5

5,0

4,0

3,0

2,0

1,5

A

1,0

qk

[kN/m2]

Cat.

Użyteczne
obciążenie

[kN/m2]

gk

Stałe
obciążenie
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24

A
A
C
C
C

A
A
C
C
C

A
A
C
C
C

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

22-60b

19-60b

19-60b

16-60b

19-60b

16-60b

19-60b

16-60b

32-60b

27b-60b

27a-60b

32-60b

27b-60b

27a-60b

27b-60b
32-60b

27a-60b

27b-60b

27a-60b

22-60b

45-60b

42-60

45-60b

42-60b

42-60

42-60b

32-60b

42-60b

32-60b

42-60b

27b-60b
32-60b
45-60b

60

50-60
60a-60b

45-60b

50-60 45-60b
60
45-60b
60
60a-60b

45-60b

60a-60b

60
42-60

45-60b

50-60

42-60b
42-60 45-60b

50-60

42-60b

Obciążenia są określane (obciążenie stałe, obciążenie użyteczne) jako równomierne obciążenie na całej długości nośnika prostopadle
do płaszczyzny płyty.
Kolumna 1: obciążenie stałe [kN/m2]; uwzględniana jest masa własna płyty.
Kolumna 2: kategoria prostopadłego obciążenia użytecznego zgodnie z normą DIN 1055-3:2006-03 tabela 1
Kolumna 3: prostopadłe obciążenie użyteczne qk [kN/m2] zgodnie z normą DIN 1055-3:2006-03 tabela 1

Tabela służy do wstępnego wymiarowania płyt trzy- i pięciowarstwowych "SWP NOVATOP" według Z-9.1 -572 i wskazuje stosowane
typy płyt przy standardowej rozpiętości i obciążeniu w kategorii zastosowania nr 1 zgodnie z normą DIN 1052:2008-12.

A
A
C
C
C
60a-60b

45-60b

60a-60b

60

60a-60b

60a-60b

60a-60ba

60a-60ba

-

60a-60b

-

60a-60b

60a-60b
-

60

60a-60b
60b
-

60

-

-

60a-60b
60b
-

-

60a-60b

-

-

-

-

-

60a-60b

2250

Konieczne jest sprawdzenie właściwości oscylacyjnych osobno dla płyt trzy- i pięciowarstwowych "SWP NOVATOP"
wykorzystywanych na stropy.
Tabela służy do wstępnego wymiarowania płyt trzy- i pięciowarstwowych "SWP NOVATOP" i nie zastępuje obliczeń statycznych.

Následující mezní hodnoty průhybu je nutné dodržet dle DIN 1052:2008-12:
Wspornik: ℓk / 150
wQ,inst ℓ / 300 		
wfin - wG,inst ℓ / 200
Wspornik: ℓk / 100
wfin - w0 ℓ / 20		
Wspornik: ℓk / 100

60a-60b

60

60a-60b

60

60a-60b

45-60b

50-60

60a-60b

60

50-60

Użyteczne
Belki dwóch obszarach: obciążenia prostopadłe do płaszczyzny płyty, równolegle do kierunku włókien warstwy powierzchniowej
obciążenie
Cat.
qk
Rozstaw [mm]
[kN/m2]
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
A
1,5
19-60b
27a-60b
32-60b
50-60 45-60b
60a42-60 45-60b
60
-60ba
A
2,0
16-60b
22-60b
27b-60b
42-60b
60
60a-60b
C
3,0
32-60b
42-60 45-60b
27a-60b
60
60a-60b
60a-60b
C
4,0
19-60b
42-60b
50-60 45-60b
C
5,0
27b-60b
60a-60b
-

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Stałe
obciążenie
gk
[kN/m2]
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

l

WYMIAROWANIE WSTĘPNE
NOVATOP STATIC

www.novatop-swp.com

www.novatop-swp.com

A
A
C
C
C

A
A
C
C
C

A
A
C
C
C

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

16-60b

16-60b

16-60b

16-60b

27a-60b

22-60b

27b-60b

22-60b

42-60b

32-60b

42-60b

32-60b

42-60b

27b-60b
19-60b

32-60b

27b-60b

42-60b

32-60b

27a-60b

22-60b

19-60b

22-60b

1960b

19-60b

45-60b

45-60b

45-60b

60

50-60

42-60

50-60

Obciążenia są określane (obciążenie stałe, obciążenie użyteczne) jako równomierne obciążenie na całej długości nośnika prostopadle do płaszczyzny płyty.
Kolumna 1: obciążenie stałe [kN/m2]; uwzględniana jest masa własna płyty.
Kolumna 2: kategoria prostopadłego obciążenia użytecznego zgodnie z normą DIN 1055-3:2006-03 tabela 1
Kolumna 3: prostopadłe obciążenie użyteczne qk [kN/m2] zgodnie z normą DIN 1055-3:2006-03 tabela 1

60a-60a

45-60b

60a-60a

45-60b

60a-60b

60a-60b

60a-60b

60

60a-60b

60

60a-60b

60

50-60

60a-60b

60

50-60

60a-60a

-

60a-60b

-

60a-60b

60
60a-60b
60a-60b
60b
-

60a-60b
60b
-

60

-

-

-

-

-

60a-60b

4000
60b
-

Konieczne jest sprawdzenie właściwości oscylacyjnych osobno dla płyt trzy- i pięciowarstwowych "SWP NOVATOP"
wykorzystywanych na stropy.
Tabela służy do wstępnego wymiarowania płyt trzy- i pięciowarstwowych "SWP NOVATOP" i nie zastępuje obliczeń statycznych.

Trzeba koniecznie przestrzegać następujących wartości granicznych ugięcia zgodnie z normą DIN 1052:2008-12:
wq,inst ℓ / 300
wfin - wG,inst ℓ / 200
wfin - w0 ℓ / 20

60a-60b

45-60b

45-60b

45-60b

42-60
42-60 45-60b

50-60

42-60b

50-60

42-60

42-60b

Tabela służy do wstępnego wymiarowania płyt trzy- i pięciowarstwowych "SWP NOVATOP" według Z-9.1 -572 i wskazuje stosowane typy płyt przy standardowej rozpiętości i obciążeniu w kategorii zastosowania nr 1 zgodnie z normą DIN 1052:2008-12.

A
A
C
C
C

Użyteczne
Belki dwóch obszarach: obciążenia prostopadłe do płaszczyzny płyty, równolegle do kierunku włókien warstwy powierzchniowej
obciążenie
Cat.
qk
Rozstaw [mm]
[kN/m2]
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
50-60 45-60b
60
60a-60b
A
1,5
16-60b
27-60b
32-60b
42-60 45-60b
A
2,0
60
60a-60b
60a-60b
C
3,0
19-60b
27b-60b
42-60b
50-60 45-60b
16-60b
60a-60b
C
4,0
42-60 45-60b
60
60a-60b
22-60b
32-60b
C
5,0
50-60 45-60b
60a-60b
-

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Stałe
obciążenie
gk
[kN/m2]
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

l
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PRZYKŁAD PROJEKTOWANIA
NOVATOP SWP SD
1. Informacje ogólne
W niniejszym dokumencie przykładzie trzywarstwowej płycie firmy AGROP NOVA a.s. zobrazowano szczegółowo
projektowanie i weryfikację (naprężenia prostopadle do płaszczyzny płyty, przebiegu włókien w warstwie powierzchniowej w kierunku rozpiętości). Przeprowadza się sprawdzanie wytrzymałości i stosowalności.

2. System obciążeń
2.1 Materiał:
Płyta trzywarstwowa Typ 60
Grubość warstwy powierzchniowej
d1
Grubość warstwy środkowej
d2
Moduł sprężystości przy zginaniu
Em,0,BW
Moduł sprężystości przy ścinaniu,
(ścinanie przy walcowaniu)
GBW
Char. wytrzymałość na zginanie
fm,0,BW
Char. Wytrzymałość na ścinanie
fv,BW
Obliczeniowa wartość wytrzymałości na zginanie 		
Obliczeniowa wartość wytrzymałości na ścinanie
fv,d
Współczynnik pełzania
kdef

= 9 mm
= 42 mm
= 11.500 N/mm²
= 90 N/mm²
= 30,0 N/mm²
= 1,10 N/mm²
fm,0,d =
20,77 N/mm²
= 0,76 N/mm²
= 0,6

2.2 obciążenie:
Klasa stosowalności:
Obciążenie stałe:
Obciążenie użyteczne:
		

1
gk = 1,50 kN/m
qk = 3,00 kN/m; kategorie C
-> kmod = 0,90

2.2.1 weryfikacja nosności
qd = 1,35 . (0,06 . 5,0 + 1,5) + 1,5 . 3,0 = 6,93 kNm
q = 6,93 kN/m

obszar rysunku

A = 6,93 kN

M = 3,47 kN
L1 = 1,00 m

B = 6,93 kN
L2 = 1,00 m

L = 2,00 m
maksymalny moment zginający
Md =

qd . ℓ2

=

8

6,93 . 2,02
8

= 3,47 kNm

maksymalna siła poprzeczna
Vd =

26

qd . ℓ
2

=

6,93 . 2,0
2

= 6,93 kNm
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2.2.2 Weryfikacja stosowalności
Weryfikacja stosowalności według normy DIN 1052:2008-12
Zestawienie obciążeń
qk,g = 0,06 . 5,0 . 1 + 1,5 = 1,8 kNm

qk,g = 3,0 kNm

3. Określenie parametrów przekroju
Warstwa powierzchniowa:
Powierzchnia przekroju
Moduł przekroju
Moment statyczny pola
Moment bezwładności przekroju

A1 = 9.000 mm²
W1 = 13.500 mm³
S1 = 242.343 mm³
I1 = 60.750 mm4
C/s = 2.143 mm²

Obliczanie γ1:
γ1 =

1

1

=

π .E1.A1
1+
ℓ2 . C
s
2

1+

π . 11.500 . 9000
2

= 0,894

20002 . 2143

γ2 = 1,0
Obliczanie ramion a1 i a2

a2 =

a1 =

[ d2

γ1 . A1.

1

+ d2 +

d1
2

γ1 . A1+ γ2 . A1

[ d2

1

+ d2 +

] = 0,894 . 9.000 . [ 92 + 42 + 92 ] = 24,07 mm
0,894 . 9.000 + 1,0 . 9.000

] [ 92 + 42 + 92 ]- 24,07 = 26,93 mm

d1
- a2 =
2

z powyższego wynika efektywny moment bezwładności przekroju Ieff
leff = l1 . γ1 . a21 . A1 + l1 + γ2 . a21 . A1
= 60.750 + 0,894 . 26.932 . 9.000 + 60.750 + 1,0 . 24,072 . 9.000 = 11.170.944 mm4

4. OCENA NOŚNOŚCI
4.1 Ocena wytrzymałości na zginanie
σm,d =

[

Md
. γ1 . a1 + d1
leff
2

3,47 . 10
.[ 0,894 . 26,93 + 9 ]= 8,88 N/mm
] = 11.170.944
2
6

2

8,88
σm,d
=
= 0,43 < 1,0
20,77
fm, 0, d
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4.2 Ocena wytrzymałości na ścinanie
τv,d =

Vd . γ1. S1
6930 . 0,894 . 242.343
=
= 0,134
leff . b
11.170.944 . 1000

0,134
τv,d
=
= 0,18 < 1,0
0,76
fv,d

5. Weryfikacja stosowalności DIN 1052:2008-12
5.1 Początkowe odkształcenia sprężystE
wg,inst =

q . ℓ4
5
5
1,8 . 20004
. k.g
.
=
= 2.92 mm
E
.
l
384
384 11.500 . 11.170.944
eff

wg,inst =

q . ℓ4
5
5
3,0 . 20004
. k.g
.
=
= 4.86 mm
E . leff
384
384 11.500 . 11.170.944

5.2 Odkształcenia końcowe
5.2.1 Powstałe w wyniku obciążenia stałego
wG,fin = wG,inst . (1 + kdef ) = 2,92 . (1 + 0,6) = 4,67 mm

5.2.2 Powstałe w wyniku obciążenia użytecznego
dla charakterystycznej sytuacji projektowej

wQ,fin = wQ,inst . (1 + Ψ2 . kdef ) = 4,86 . (1 + 0,3 . 0,6) = 5,74 mm
pro kvazistálou návrhovou situaci
wQ,fin = Ψ2 . wQ,inst . (1 + kdef ) = 0,3 . 4,86 . (1 + 0,6) = 2,33 mm

5.3. Weryfikacja zalecanych wartości
5.3.1 Odkształcenia w charakterystycznej sytuacji projektowej
wQ,inst = 4,86 mm <

2000
ℓ
=
= 6,67 mm
300
300

( η = 0,73)

a
wfin - wG,inst = (4,67 + 5,74) - 2,92 = 7,49 mm <

2000
ℓ
=
= 10 mm
200
200

( η = 0,75)

5.3.2 Odkształcenia w quasi – statycznej sytuacji projektowej
wfin = 4,67 + 2,33 = 7,00 mm <
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2000
ℓ
=
= 10 mm
200
200

( η = 0,70)
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MOŻLIWOŚCI OBRÓBKI
NOVATOP SWP
Standardowa obróbka krawędzi
Możliwa jest obróbka 2-stronna i 4-stronna.

Brutto

19 - 42

Netto

11

10

Wpust

Pióro

19 - 42

2

2

10

11

Wpust + fazka

Pióro + fazka

19 - 60

b
a

axb
4 x 10, 8 x 10, 10 x 10, 10 x 12 mm

Wpust

19 - 60

r=

5m
m

19 - 60

2

2

Zaokrąglenie

Fazka

Przedłużenie za pomocą połączenia wieloklinowego

22

27- 60

1,5

Netto
1,5
Brutto

Obróbka niestandardowa
Indywidualnie na żądanie, patrz przykłady obróbki str. 33–34.

www.novatop-swp.com

29

MOŻLIWOŚCI OBRÓBKI
NOVATOP SWP
Formaty standardowe – netto (mm)

680 x 6000

680 x 5000

680 x 2990

680 x 2490

1040 x 6000

1040 x 5000

1040 x 2990

1040 x 2490

1240 x 6000

1240 x 5000

1240 x 2990

1240 x 2490

2100 x 6000

2100 x 5000

2100 x 2990

2100 x 2490

2500 x 6000

2500 x 5000

2500 x 2990

2500 x 2490

Formaty niestandardowe (mm): min. 500 x 2000
Format na pióro i wpust
Brutto
10

Fazka

Netto

Netto

Fazka

A

A

PLAN

Pióro 10 mm
10

10

Brutto

11

B

Wpust 11 mm

B

przekrój AA

Fazka

Pióro 10 mm
10

Wpust 11 mm
11

przekrój BB

Fazka

Tolerancja obróbki

30

Tolerancja obróbki – grubość

± 0,4 mm

Tolerancja szerokości i długości

± 0,5 mm

Tolerancja grubości szlifowania

± 0,2 mm
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MOŻLIWOŚCI OBRÓBKI
CNC Hamuel Reichenbacher
Formaty
Format maksymalny: 6000 x 2500 mm
Tolerancja szerokości i długości: ± 0,5 mm

Narzędzia
Piła tarczowa:
ø 300 mm, grubość 3,2 mm
ø 450 mm, grubość 4 mm

Narzędzi do frezowania:
Pionowo od góry można wyfrezować dowolną ilość
otworów o różnym kształcie oraz tworzyć różne profile
wpustów, żłobin itd.

Dokładne formatowanie

ø 8 mm – trzpieniowy frez spiralny, długość 30 mm
ø 10 mm – trzpieniowy frez spiralny, długość 40 mm
ø 20 mm – trzpieniowy frez spiralny, długość 50, 120 mm
ø 30 mm – trzpieniowy frez spiralny, długość 180 mm
zestaw frezów pióro i wpust
zestaw do połączenia wieloklinowego (głębokość 22 mm)

Piła tarczowa

Wiertła
ø 12 mm, długość 100 mm
ø 15mm, długość 100 mm

Różne frezy

www.novatop-swp.com
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PRZYKŁADY OBRÓBKI
NOVATOP SWP
Obróbka standardowa

Połączenie wieloklinowe

Pióro i wpust

Drážky zboku

Přesné formátování

Wpusty boczne

Dokładne formatowanie

Obróbka niestandardowa

32

Frezowanie otworów o różnych kształtach

Wpusty od góry

Frezowanie otworów o różnych kształtach

Frezowanie różnych kształtów
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PRZYKŁADY OBRÓBKI
NOVATOP SWP
Obróbka niestandardowa

Frezowanie profilu

Cięcie profilu

Perforowanie profilu

Frezowanie profilu do różnych kształtów

Projekty specjalne

Projekty specjalne

www.novatop-swp.com
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PAKOWANIE, MANIPULACJA I TRANSPORT
NOVATOP SWP
Pakowanie
Wielowarstwowe płyty NOVATOP z litego drewna (SWP Solid wood panel) są standardowo pakowane w pakiety z
ilością sztuk – patrz “Tabela pakowania”. Płyty są ułożone na
drewnianych krawędziakach (odstęp około 1 cm), zapakowane w folię PE (ochrona przeciwko zmianom wilgotności,
zanieczyszczeniom i częściowo również przed uszkodzeniami mechanicznymi) a po obwodzie poprzecznie ściągnięte
taśma opakowaniową. Inny rodzaj pakowania jest możliwy po
wcześniejszym uzgodnieniu.

Manipulacja
Pakiety wielowarstwowych płyt NOVATOP nadają się do przenoszenia przednimi, ewentualnie bocznymi,

ładowaczami widłowymi lub dźwigami z uwzględnieniem
niebezpieczeństwa uszkodzenia krawędzi, powierzchni płyty
oraz materiału opakowaniowego. Orientacyjna masa pojedynczego standardowego pakietu o wymiarach 2100 x 5000 mm
wynosi około 2500 kg.

Transport
Standardowo płyty NOVATOP są transportowane samochodami ciężarowymi (w krytych naczepach lub ewentualnie w
kontenerach 20´i 40´). Załadowana ciężarówka ewent. kontener 40´ oznacza orientacyjnie 40 m3 płyt.
Uwaga
Podczas dłuższego transportu w niekorzystnych warunkach
klimatycznych może dojść do zmiany wilgotności płyt, dlatego zaleca się aklimatyzację przed ich obróbką.

Tabela pakowania dla formatu standardowego 5000 x 2100 mm
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Grubość

Konstrukcja

Ilość sztuk w
opakowaniu

m2 w
opakowaniu

m2 w
samochodzie
ciężarowym

świerk kg/m2

modrzew
kg/m2

14

4-6-4

37

388,5

3108

6,86

X

16

5-6-5

30

315

2520

7,84

X

19

6-7-6

25

262,5

2100

9,31

11,21

21

6-9-6

20

210

1680

10,78

12,98

27

6-15-6

18

189

1512

13,23

15,93

27

9-9-9

18

189

1512

13,23

15,93

32

9-14-9

15

157,5

1260

15,68

18,88

42

9-24-9

12

126

1008

20,58

24,78

50

9-32-9

10

105

840

24,5

29,5

60

9-42-9

8

84

672

28,8

35,4
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MAGAZYNOWANIE I PRZETWARZANIE
NOVATOP SWP
Magazynowanie
Wielowarstwowe płyty z litego drewna powinny być
przechowywane w zamkniętych i suchych pomieszczeniach, ułożone poziomo na sobie i oddzielone przekładkami
o grubości około 1 cm. Po zdjęciu opakowania ochronnego
należy dokładnie przykryć innym materiałem powierzchniowym np. P, MDF….
Uwaga
Niewłaściwe przechowywanie SWP może prowadzić do
uszkodzeń, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.

Przetwarzanie
Wielowarstwowe płyty z litego drewna (SWP) są przetwarzane
z litego drewna, wilgotność przy ekspedycji wynosi 8% ± 2%
w klasie technicznej SWP/1, 10% ± 3% w SWP/2 i 12% ± 3%
w klasie technicznej SWP/3. W produkcie zostały zachowane
właściwości drewna i przez to reaguje na zmiany temperatury
oraz wilgotności poprzez zsychanie lub pęcznienie. W wyniku
złego składowania przed przetwarzaniem i zastosowaniem w
ekstremalnych temperaturach i wilgotności może dochodzić
do powstawania pęknięć i deformacji. Płyta SWP może być
przetwarzana z wykorzystaniem wszystkich standardowych
maszyn i narzędzi do obróbki drewna i powierzchniowo zabezpieczana w taki sam sposób jak lite drewno. Przy zastosowaniu SWP w środowisku zewnętrznym, należy brać pod
uwagę naturalne właściwości drewna.

www.novatop-swp.com

Uwaga
Panele przez cały czas powinny być chronione przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Zalecana wilgotność
względna otoczenia, w którym są instalowane panele NOVATOP, wynosi 55 % przy 20 °C. Ze względu na niższą wilgotność
powietrza, mogą się pojawić pęknięcia drewna.
Uwaga: Właściwości drewna w produktach NOVATOP są zachowane w wymaganych granicach i dlatego reaguje ono na
zmiany temperatury i wilgotności poprzez rozsychanie się lub
ewentualnym pęcznieniem. Niewłaściwe magazynowanie i
stosowanie w ekstremalnych warunkach (zewnętrzna temperatura i wilgotność) może spowodować powstawanie pęknięć
i odkształceń. Za uszkodzenia produktów spowodowane
niewłaściwym magazynowaniem, obróbką, niewłaściwym
wykorzystaniem lub nieprzestrzeganiem procedur w czasie
montażu producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
SWP wytwarzane z modrzewia syberyjskiego są przeznaczone
wyłącznie do użytku na zewnątrz. Za przypadkowe uszkodzenie produktu przy jego zastosowaniu w interierze producent
nie ponosi odpowiedzialności.
Producent gwarantuje wartości emisji formaldehydu zawarte
w arkuszach danych jedynie dla płyt z zamkniętą powierzchnią.
W następstwie wiercenia, frezowania powierzchniowych lameli (np. płyty akustyczne) może dojść do wzrostu wartości
emisji formaldehydu. Podczas przetwarzania wytwarza się pył
drzewny.
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CERTYFIKATY
Spis treści
Deklaracja o własciwosciach NOVATOP SWP
Deklaracja o własciwosciach NOVATOP SWP SD
Deklaracja o własciwosciach NOVATOP FREE
Deklaracja o własciwosciach NOVATOP STATIC
Deklaracja zgodności produkcji SWP/1, SWP/2, SWP/3
Deklaracja zgodności produkcji SWP/ 1SD, SWP/ 2SD, SWP/ 3SD
Limity emisji szkodliwych substancji i ich zawartości
Emisja formaldehydu
Przepuszczalnosc pary wodnej - protokół z badań
Natureplus, PEFC, ISPM
Wszystkie certyfikaty i protokoły można pobrać ze strony www.novatop-swp.com.
EMISSIONS OF HARMFUL SUBSTANCES
AGROP SWP

LIMITS ON EMISSIONS OF HARMFUL SUBSTANCES
AGROP SWP

A process in the chamber: E DIN EN 13419-1,
an implementation provision in the certificate
natureplus (4)

Emissions (3):
Volatile organic compounds (VOC)
VOC classified in: K1, K2, M1, M2, R1, R2 (according
to TRGS (technical rules for dangerous substances)
905, Directives 67/548 EHS) IARC Group 1 and 2A, MAK
(maximal concentration on the workplace) III1, III2

μg/m3

Preparation of the test: E DIN EN 13419-3 a
Evaluation: DIN ISO 16000-6

n.u. (5)

24 hours from placing into the testing chamber

Sum of volatile organic compounds (TVOC)
Out of that:
Sum of alkylating aromates
Sum of bicycle terpenes
Sum of substances creating perception according
to MAK IV, list of BgVV (Federal office for health
protection of consumers and veterinary medicine)
(6) Kat. A, TRGS 907
Sum VOC classified in: K3, M3, R3 (according to TRGS
905, Directive 67/548 EHS) IARC Group 2B, MAK III3
Sum of saturated n-aldehydes
Special individual substances

≤ 300
≤ 50
≤ 200
≤ 100

28 d from placing into the testing chamber
28 d from placing into the testing chamber
28 d from placing into the testing chamber
28 d from placing into the testing chamber

≤ 180
NLH

28 d from placing into the testing chamber
28 d from placing into the testing chamber

Sum of heavy volatile organic compounds
(SVOC)

≤ 100

28 d from placing into the testing chamber

n.b. (8)

28 d from placing into the testing chamber

μg/m3
≤ 36 (9)

Austrian standard ÖN or more precisely
DINV ENV 717-1
28 d from placing into the testing chamber

Monomeric isocyanates (7)

Formaldehyde

≤ 50

Score of
odor
≤3

Odor

28 d from placing into the testing chamber

On the basis of the Directive on submitting the job orders 0211 at certified products (multi-layer solid wood panels
made of the full spruce wood) it is required that the below-mentioned limiting values of harmful substances emissions
and contents of harmful substances are not exceeded.
Tested parameters

Limiting values

Testing method

Obsažené látky:
Organic compounds with content
of halogens
AOX
EOX

mg/kg
≤1
≤1

Provisions on implementation in
the certificate Natureplus

Metals and non-metals (1)
B
Cu
Cr
Hg

mg/kg
≤ 25
≤ 10
≤ 5.0
≤ 0.1

Decomposition to nitric acid /fluorhydric acid
DIN 38406-E29 or more precisely EN ISO 1185
DIN 38406-E29 or more precisely EN ISO 1185
DIN 38406-E29 or more precisely EN ISO 1185
DIN 38406-E29 or more precisely EN 1483

Pesticides (2)
Organic pesticides with content of chlorine:
Aldrin, chlordane, chlorthalonil, DDD, DDE,
DDT, dichlorfluanid, dieldrin, endosulfan,
endrin, alfa-HCH, beta-HCH, delta-HCH,
heptachlor, hexachlorbenzol,

mg/kg

Analogically DFG S 19
* Limiting values for individual substance
Limits of determination 0,1 mg/kg

≤ 0.5*

Pyretroids:
Cyfluthrin, Cyhalothrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Fenvalerat, Permethrin.

≤ 0.5*

Other:
Imazalil, Isoxaben, Simazin

≤ 0.5*

Sum of pesticides:

≤1

Provision on performance in the certificate of
natureplus,
Six-level point scale
24 hours from placing into the testing chamber

n. u. cannot be specified
NLH limiting value according to natureplus (see list of limiting values VOC in natureplus)
other parameters only in case of well-founded suspicion
only in case of well-founded suspicion
analyses of emissions are carried out on the combined test sample ¨combined from 4 test samples from
various production batches
provision on performance in natureplus „testing in the testing chamber“
limit of determination for individual substances: 1 μg/m3
BgVV (Publisher: Detlev Kayser, Eva Schleder): „Chemicals and contact allergies – well-arranged
schedule with evaluation“
in case the polymer-based binding agents are used MDI (PMDI)
(8)
limits of determination of isocyanates: TDI, HDI 1 μg/m3, MDI 0,1 μg/m3
(9)
36 1 μg/m3 = 0,03 ppm
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

DECLARATION OF PROPERTIES NO. 1393-CPR-0018
NOVATOP FREE
Identification code:
Type:

SWP A10 (Local spruce), SWP A30 (Nordic spruce), SWP AD0 (ﬁr).
Multilayer solid wood panel
SWP/1 NS, SWP/1 S, according to EN13353.

Intended use:

Used as non-bearing panels in the building industry, for indoor or outdoor use
and ﬁre resistance class D.

Manufacturer:

AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
Tax ID: CZ26243237

Assessment and
verification procedures:

The system of assessment 2+
The manufacturer performs:
1. determination of the product type on the basis of the type testing (including
sampling). Computation for the type, tabular values or descriptive documentation
of the product,
2. factory production control,
3. testing of samples taken at the factory in accordance with the prescribed test plan.
The notiﬁed body for production control certiﬁcation issues a certiﬁcate of
conformity of production control based on:
1. the initial inspection of the factory and of the factory production control,
2. the continuous surveillance, assessment and approval of the factory
production control.

The notified body:

Timber Research and Development Institute Prague s.p. performed the initial
inspection of the factory and of the factory production control and performs
the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production
control (system 2 + according to ZA-norm) and issued a Certiﬁcate of factory
production control No. 1393-CPR-0018, EN 13986:2004 + A1:2015.
Harmonized technical
specifications

Property

Basic characteristics

Density

SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3

EN 13986:2004

Reaction to fire

D-s2, d0 according to EN 13 501-1

EN 13986:2004

Design value of thermal conductivity (λ)

0,13 W/mK for SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK for SWP 50
according to EN ISO 10456

EN 13986:2004

Factor of diffusion resistance (μ)

200/70 (dry/wet) according to EN ISO 10456

Sound absorption

250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

EN 13986:2004

Airborne sound insulation (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma = surface weight kg/m2

EN 13986:2004

Specific thermal capacity (cp)

1600 J/kgK according to EN ISO 10456

EN 13986:2004

Formaldehyde emission class

E1 according to EN 717-1

EN 13986:2004
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AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Czech Republic • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

DECLARATION OF PROPERTIES NO. 1393-CPR-0018
NOVATOP SWP

DECLARATION OF PROPERTIES NO. 1393-CPR-0019
NOVATOP FREE

DECLARATION OF PROPERTIES NO. 1393-CPR-0019
NOVATOP SWP

DECLARATION OF PROPERTIES NO. 1393-CPR-0020
NOVATOP SWP

DECLARATION OF PROPERTIES NO. 1393-CPR-0918
NOVATOP STATIC

DECLARATION OF PROPERTIES NO. 1393-CPR-0918
NOVATOP SWP SD

Identification code:

SWP 10(Local spruce), SWP 30 (Nordic spruce), SWP 50 (Larch).

Identification code:

SWP A10 (Local spruce), SWP A30 (Nordic spruce), SWP AD0 (ﬁr).

Identification code:

SWP 10 (Local spruce), SWP 30 (Nordic spruce), SWP 50 (Larch).

Identification code:

SWP 10(Local spruce), SWP 30 (Nordic spruce), SWP 50 (Larch).

Identification code:

SWP 60 (local spruce).

Identification code:

SWP 10(Local spruce), SWP 30 (Nordic spruce), SWP 50 (Larch).

Type:

Multilayer solid wood panel
SWP/1 NS, SWP/1 S, according to EN13353.

Type:

Multilayer solid wood panel
SWP/2 NS, SWP/2 S, according to EN13353.

Type:

Multilayer solid wood panel
SWP/2 NS, SWP/2 S, according to EN13353.

Type:

Multilayer solid wood panel
SWP/3 NS, SWP/3 S, according to EN13353.

Type:

Multilayer solid wood panel
SWP/1 NS, SWP/1 SD according to EN13353.

Type:

Multilayer solid wood panel
SWP/1 SD.

Intended use:

Used as bearing and non-bearing panels, for indoor or outdoor use and ﬁre
resistance class D.

Intended use:

Used as non-bearing panels in the building industry, for indoor or outdoor use
and ﬁre resistance class D.

Intended use:

Used as bearing and non-bearing panels, for indoor or outdoor use and ﬁre
resistance class D.

Intended use:

Used as bearing and non-bearing panels, for indoor or outdoor use and ﬁre
resistance class D.

Intended use:

Used for bearing and non-bearing panels in the building industry, for indoor
or outdoor use and ﬁre resistance class D.

Intended use:

Used as bearing and non-bearing panels, for indoor or outdoor use and ﬁre
resistance class D.

Manufacturer:

AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
Tax ID: CZ26243237

Manufacturer:

AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
Tax ID: CZ26243237

Manufacturer:

AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
Tax ID: CZ26243237

Manufacturer:

AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
Tax ID: CZ26243237

Manufacturer:

AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
Tax ID: CZ26243237

Manufacturer:

AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
Tax ID: CZ26243237

Assessment and
verification procedures:

The system of assessment 2+
The manufacturer performs:
The manufacturer performs:
1. determination of the product type on the basis of the type testing (including
sampling). Computation for the type, tabular values or descriptive documentation of the product,
2. factory production control,
3. testing of samples taken at the factory in accordance with the prescribed test plan.
The notiﬁed body for production control certiﬁcation issues a certiﬁcate
of conformity of production control based on:
1. The initial inspection of the factory and of the factory production control,
2. The continuous surveillance, assessment and approval of the factory
production control.

Assessment and
verification procedures:

The system of assessment 2+
The manufacturer performs:
1. determination of the product type on the basis of the type testing (including
sampling). Computation for the type, tabular values or descriptive documentation
of the product,
2. factory production control,
3. testing of samples taken at the factory in accordance with the prescribed test plan.
The notiﬁed body for production control certiﬁcation issues a certiﬁcate of
conformity of production control based on:
1. the initial inspection of the factory and of the factory production control,
2. the continuous surveillance, assessment and approval of the factory
production control.

Assessment and
verification procedures:

Assessment and
verification procedures:

The system of assessment 2+
The manufacturer performs:
1. determination of the product type on the basis of the type testing (including
sampling). Computation for the type, tabular values or descriptive documentation of the product,
2. factory production control,
3. testing of samples taken at the factory in accordance with the prescribed test plan.
The notiﬁed body for production control certiﬁcation issues a certiﬁcate
of conformity of production control based on:
1. The initial inspection of the factory and of the factory production control,
2. The continuous surveillance, assessment and approval of the factory
production control.

Assessment and
verification procedures:

The system of assessment 2+
The manufacturer performs:
1. determination of the product type on the basis of the type testing (including
sampling). Computation for the type, tabular values or descriptive documentation of the product,
2. factory production control,
3. testing of samples taken at the factory in accordance with the prescribed test plan.
The notiﬁed body for production control certiﬁcation issues a certiﬁcate of
conformity of production control based on:
1. the initial inspection of the factory and of the factory production control,
2. the continuous surveillance, assessment and approval of the factory
production control.

Assessment and
verification procedures:

The system of assessment 2+
The manufacturer performs:
1. determination of the product type on the basis of the type testing (including
sampling). Computation for the type, tabular values or descriptive documentation of the product,
2. factory production control,
3. testing of samples taken at the factory in accordance with the prescribed test plan.
The notiﬁed body for production control certiﬁcation issues a certiﬁcate
of conformity of production control based on:
1. The initial inspection of the factory and of the factory production control,
2. The continuous surveillance, assessment and approval of the factory
production control.

The notified body:

Timber Research and Development Institute Prague s.p. performed the initial
inspection of the factory and of the factory production control and performs
the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production
control (system 2 + according to ZA-norm) and issued a Certiﬁcate of factory
production control No. 1393-CPR-0019, EN 13986:2004 + A1:2015.

Oznámený subjekt:

The notified body:

Timber Research and Development Institute Prague s.p. performed the initial
inspection of the factory and of the factory production control and performs
the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production
control (system 2 + according to ZA-norm) and issued a Certiﬁcate of factory
production control No. 1393-CPR-0018, EN 13986:2004 + A1:2015.

Timber Research and Development Institute Prague s.p. performed the initial
inspection of the factory and of the factory production control and performs
the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production
control (system 2 + according to ZA-norm) and issued a Certiﬁcate of factory
production control No. 1393-CPR-0019, EN 13986:2004 + A1:2015.

Timber Research and Development Institute Prague s.p. performed the initial
inspection of the factory and of the factory production control and performs
the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production
control (system 2 + according to ZA-norm) and issued a Certiﬁcate of factory
production control No. 1393-CPR-0020, EN 13986:2004 + A1:2015.

Timber Research and Development Institute Prague s.p. performed the initial
inspection of the factory and of the factory production control and performs
the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production
control (system 2 + according to ZA-norm) and issued a Certiﬁcate of factory production
control No. 1393-CPR-0918 according to ZA-norm EN 13986:2004.

The notified body:

The notified body:

The notified body:

The system of assessment 2+
The manufacturer performs:
1. determination of the product type on the basis of the type testing (including
sampling). Computation for the type, tabular values or descriptive documentation of the product,
2. factory production control,
3. testing of samples taken at the factory in accordance with the prescribed test plan.
The notiﬁed body for production control certiﬁcation issues a certiﬁcate
of conformity of production control based on:
1. The initial inspection of the factory and of the factory production control,
2. The continuous surveillance, assessment and approval of the factory
production control.

Timber Research and Development Institute Prague s.p. performed the initial
inspection of the factory and of the factory production control and performs
the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production
control (system 2 + according to ZA-norm) and issued a Certiﬁcate of factory
production control No. 1393-CPR-0020, EN 13986:2004 + A1:2015.

Basic characteristics
Density
Reaction to fire
Design value of thermal
conductivity (λ)

Property

SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3

EN 13986:2004

D-s2, d0 according to EN 13 501-1

EN 13986:2004

0,13 W/mK for SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK for SWP 50
according to EN ISO 10456

EN 13986:2004

Factor of diffusion resistance (μ)

200/70 (dry/wet) according to EN ISO 10456

EN 13986:2004

Sound absorption

250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Airborne sound insulation (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma = surface weight kg/m2

EN 13986:2004

Specific thermal capacity (cp)

1600 J/kgK according to EN ISO 10456

EN 13986:2004

Formaldehyde emission class

E1 according to EN 717-1

EN 13986:2004

www.novatop-system.com

Property

Basic characteristics

Harmonized technical
specifications

Harmonized technical
specifications

Density

SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3

EN 13986:2004

Reaction to fire

D-s2, d0 according to EN 13 501-1

EN 13986:2004

Design value of thermal
conductivity (λ)

0,13 W/mK for SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK for SWP 50
according to EN ISO 10456

EN 13986:2004

Factor of diffusion resistance (μ)

200/70 (dry/wet) according to EN ISO 10456

EN 13986:2004

Sound absorption

250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Airborne sound insulation (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma = surface weight kg/m2

EN 13986:2004

Specific thermal capacity (cp)

1600 J/kgK according to EN ISO 10456

EN 13986:2004

Formaldehyde emission class

E1 according to EN 717-1

EN 13986:2004

www.novatop-system.com

AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Czech Republic • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

Density

SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3

Harmonized technical
specifications

EN 13986:2004

Density

EN 13986:2004

Reaction to fire

D-s2, d0 according to EN 13 501-1

EN 13986:2004

Reaction to fire

D-s2, D0 according to EN13 501-1

EN 13986:2004

Design value of thermal conductivity (λ)

0,13 W/mK according to EN ISO 10456

EN 13986:2004

Design value of thermal
conductivity (λ)

0,13 W/mK for SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK for SWP 50
According to EN ISO 10456

EN 13986:2004

EN 13986:2004

Sound absorption

EN 13986:2004

Sound absorption

EN 13986:2004

Airborne sound insulation (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma = surface weight kg/m2

EN 13986:2004

Airborne sound insulation (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma = surface weight kg/m2

EN 13986:2004

Specific thermal capacity (cp)

1600 J/kgK according to EN ISO 10456

EN 13986:2004

Specific thermal capacity (cp)

1600 J/kgK according to EN ISO 10456

EN 13986:2004

Formaldehyde emission class

E1 according to EN 717-1

EN 13986:2004

Formaldehyde emission class

E1 according to EN 717-1

EN 13986:2004

www.novatop-system.com
AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Czech Republic • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

Identification code:

SWP 10 (Local spruce), SWP 30 (Nordic spruce), SWP 50 (Larch).

Type:

Multilayer solid wood panel
SWP/3 SD.

Intended use:

Used for bearing and non-bearing panels in the building industry, for indoor
or outdoor use and ﬁre resistance class D.

Intended use:

Used as bearing and non-bearing panels, for indoor or outdoor use and ﬁre
resistance class D.

Intended use:

Used as bearing and non-bearing panels, for indoor or outdoor use and ﬁre
resistance class D.

AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
Tax ID: CZ26243237

Manufacturer:

AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
Tax ID: CZ26243237

Manufacturer:

AGROP NOVA a.s., Ptenský Dvorek 99, CZ-798 43 Ptení,
Tax ID: CZ26243237

Assessment and
verification procedures:

The system of assessment 2+
The manufacturer performs:
1. determination of the product type on the basis of the type testing (including
sampling). Computation for the type, tabular values or descriptive documentation of the product,
2. factory production control,
3. testing of samples taken at the factory in accordance with the prescribed test plan.
The notiﬁed body for production control certiﬁcation issues a certiﬁcate of
conformity of production control based on:
1. the initial inspection of the factory and of the factory production control,
2. the continuous surveillance, assessment and approval of the factory
production control.

Assessment and
verification procedures:

The system of assessment 2+
The manufacturer performs:
1. determination of the product type on the basis of the type testing (including
sampling). Computation for the type, tabular values or descriptive documentation of the product,
2. factory production control,
3. testing of samples taken at the factory in accordance with the prescribed test plan.
The notiﬁed body for production control certiﬁcation issues a certiﬁcate
of conformity of production control based on:
1. The initial inspection of the factory and of the factory production control,
2. The continuous surveillance, assessment and approval of the factory
production control.

Assessment and
verification procedures:

The system of assessment 2+
The manufacturer performs:
1. determination of the product type on the basis of the type testing (including
sampling). Computation for the type, tabular values or descriptive documentation of the product,
2. factory production control,
3. testing of samples taken at the factory in accordance with the prescribed test plan.
The notiﬁed body for production control certiﬁcation issues a certiﬁcate
of conformity of production control based on:
1. The initial inspection of the factory and of the factory production control,
2. The continuous surveillance, assessment and approval of the factory
production control.

The notified body:

Timber Research and Development Institute Prague s.p. performed the initial
inspection of the factory and of the factory production control and performs
the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production
control (system 2 + according to ZA-norm) and issued a Certiﬁcate of factory production
control No. 1393-CPR-0921 according to ZA-norm EN 13986:2004.

The notified body:

The notified body:

Timber Research and Development Institute Prague s.p. performed the initial
inspection of the factory and of the factory production control and performs
the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production
control (system 2 + according to ZA-norm) and issued a Certiﬁcate of factory
production control No. 1393-CPR-0921, according to ZA norm
EN 13986:2004+A1:2015.

Timber Research and Development Institute Prague s.p. performed the initial
inspection of the factory and of the factory production control and performs
the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production
control (system 2 + according to ZA-norm) and issued a Certiﬁcate of factory
production control No. 1393-CPR-0922, according to ZA norm
EN 13986:2004+A1:2015.

Design value of thermal conductivity (λ)

0,13 W/mK according to EN ISO 10456

EN 13986:2004

Factor of diffusion resistance (μ)

200/70 (dry/wet) according to EN ISO 10456

EN 13986:2004

Sound absorption

250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Airborne sound insulation (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma = surface weight kg/m2

EN 13986:2004

Specific thermal capacity (cp)

1600 J/kgK according to EN ISO 10456

EN 13986:2004

www.novatop-system.com
AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Czech Republic • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

;

Property

Basic characteristics
Density

SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3

Harmonized technical
specifications
EN 13986:2004

Reaction to fire

D-s2, d0 according to EN 13 501-1

EN 13986:2004

Design value of thermal
conductivity (λ)

0,13 W/mK for SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK for SWP 50
According to EN ISO 10456

EN 13986:2004

Factor of diffusion resistance (μ)

200/70 (dry/wet) according to EN ISO 10456

EN 13986:2004

Sound absorption

250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Airborne sound insulation (dB)

R = 13 x log (ma) + 14
ma = surface weight kg/m2

EN 13986:2004

Specific thermal capacity (cp)

1600 J/kgK according to EN ISO 10456

EN 13986:2004

Formaldehyde emission class

E1 according to EN 717-1

EN 13986:2004

www.novatop-system.com
AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Czech Republic • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

490 kg/m

3

Factor of diffusion resistance (μ)

200/70 (dry/wet) according to EN ISO 10456

EN 13986:2004

Sound absorption

250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Airborne sound insulation (dB)

R = 13 x log (m ) + 14
ma = surface weight kg/m2

EN 13986:2004

Specific thermal capacity (cp)

1600 J/kgK according to EN ISO 10456

EN 13986:2004

a

200/70 (dry/wet) according to EN ISO 10456
250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Airborne sound insulation (dB)

R = 13 x log (m ) + 14
ma = surface weight kg/m2

EN 13986:2004

a

EN 13986:2004

Specific thermal capacity (cp)

1600 J/kgK according to EN ISO 10456

EN 13986:2004

Formaldehyde emission class

E1 according to EN 717-1

EN 13986:2004

www.novatop-system.com

www.novatop-system.com

AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Czech Republic • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Czech Republic • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

Property

Basic characteristics

Harmonized technical
specifications

Density

SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3

EN 13986:2004

Reaction to fire

D-s2, d0 according to EN 13 501-1

EN 13986:2004

Design value of thermal
conductivity (λ)

0,13 W/mK for SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK for SWP 50
According to EN ISO 10456

EN 13986:2004

Factor of diffusion resistance (μ)

200/70 (dry/wet) according to EN ISO 10456

Sound absorption

250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

EN 13986:2004

Airborne sound insulation (dB)

R = 13 x log (m ) + 14
ma = surface weight kg/m2

EN 13986:2004

a

EN 13986:2004

Specific thermal capacity (cp)

1600 J/kgK according to EN ISO 10456

EN 13986:2004

Formaldehyde emission class

E1 according to EN 717-1

EN 13986:2004

www.novatop-system.com
AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Czech Republic • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz
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Factor of diffusion resistance (μ)
Sound absorption

DECLARATION OF PROPERTIES NO. 1393-CPR-0922
NOVATOP SWP SD

Manufacturer:

EN 13986:2004

EN 13986:2004

EN 13986:2004
EN 13986:2004

200/70 (dry/wet) according to EN ISO 10456
250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

Multilayer solid wood panel
SWP/2 SD.

EN 13986:2004

Harmonized technical
specifications

D-s2, d0 according to EN 13 501-1
0,13 W/mK for SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK for SWP 50
according to EN ISO 10456

Factor of diffusion resistance (μ)

SWP 10 (Local spruce), SWP 30 (Nordic spruce), SWP 50 (Larch).

Harmonized technical
specifications

SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3

Reaction to fire
Design value of thermal
conductivity (λ)

EN 13986:2004

Type:

Property

Property

Basic characteristics
Density

EN 13986:2004

Identification code:

490 kg/m3

Harmonized technical
specifications

Property

Basic characteristics

EN 13986:2004

SWP 60 (local spruce).

D-s2, D0 according to EN13 501-1

EN 13986:2004

200/70 (dry/wet) according to EN ISO 10456

Multilayer solid wood panel
SWP/2 NS, SWP/2 SD according to EN13353.

Density

Harmonized technical
specifications

250–500 Hz – 0,1
1000–2000 Hz – 0,3

Type:

Reaction to fire

SWP 10, SWP 30 490 kg/m3, SWP 50 580 kg/m3

D-s2, d0 according to EN 13 501-1

Identification code:

Basic characteristics

Density

0,13 W/mK for SWP 10, SWP 30
0,15 W/mK for SWP 50
according to EN ISO 10456

AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Czech Republic • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

DECLARATION OF PROPERTIES NO. 1393-CPR-0921
NOVATOP SWP SD

Property

Basic characteristics

Factor of diffusion resistance (μ)

Reaction to fire
Design value of thermal
conductivity (λ)

www.novatop-system.com

AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99 • 798 43 Ptení • Czech Republic • tel.: +420 582 319 235 • novatop@agrop.cz

DECLARATION OF PROPERTIES NO. 1393-CPR-0921
NOVATOP STATIC

Property

Basic characteristics

CZ – 0132
HT

www.novatop-swp.com

ADNOTACJE

www.novatop-swp.com
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ADNOTACJE
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ADNOTACJE
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Producent: AGROP NOVA a.s.
Ptenský Dvorek 99
798 43 Ptení
Republika Czeska
tel.: +420 582 397 852
novatop-swp@agrop.cz
novatop-swp.com
novatoppl

Certifikaty:

Dokumentacja techniczna i certyfikaty do
pobrania z www.novatop-swp.com

