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1. ZAKRES ZASTOSOWANIA
Listwa przypodłogowa jest stosowana do
- przejść między podłogami i ścianami
- wykończeń ścian i sufitów
- narożników i krawędzi wykuszy i odcinków ścian
- zakończeń płytek
- zakrywania szczelin, a także wewnętrznych i zewnętrznych narożników
- przejść między drzwiami, oknami, oraz podłogą/sufitem

2. OPIS PRODUKTU
Produkt składa się z trzech elementów:
- Materiał nośny / rdzeń
- Klej do łączenia materiału nośnego i laminatu
- Laminat

2.1. MATERIAŁ NOŚNY / RDZEŃ
Płyty pilśniowe średniej gęstości (MDF) lub wysokiej gęstości (HDF), które są
klasyfikowane wklasie emisji E. Możliwe jest zastosowanie materiału z
certyfikatem PEFC lub CARB II.

2.1.1. SKŁAD
Materiał nośny jest wykonany ze specjalnych włókien drzewnych pochodzących z 
recyklingu, które są mieszane z przyjaznym dla środowiska i biodegradowalnym 
spoiwem. Przy odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu, materiał jest prasowany w 
prasach korpusowych lub wielkopłytowych, co prowadzi do powstania jednorodnych 
płyt. Płyty nie zawierają niebezpiecznych elementów. Materiał jest łatwy w obróbce 
takiej jak frezowanie, piłowanie, wiercenie i szlifowanie.

2.1.2. DANE TECHNICZNE (WARTOŚCI ŚREDNIE)
Gęstość nasypowa (kg/m3) zgodnie z EN 323 600 - 850
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne (N/mm2) zgodnie z EN 323     0,5 - 1,0
Wytrzymałość na zginanie (N/mm2) zgodnie z EN 310                                   30 - 45
Zawartość wilgoci (%) zgodnie z EN 322                                                                4 - 9
Pęcznienie po 24h (%) zgodnie z EN 317 8 - 17

2.1.3. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Materiał jest stabilny chemicznie i kompatybilny z wszystkimi materiałami.
Silne kwasy i roztwory alkaliczne oraz czynniki utleniające mogą prowadzić do degradacji 
materiału. Emisja formaldehydu jest zgodna z Klasą Emisji E1 (2020). 
Całość zastosowanego materiału nośnego jest zgodna z rozporządzeniem o zakazie 
stosowania chemikaliów z dnia 1 stycznia 2020 r.
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2.1.4. KLASA POŻAROWA / ZACHOWANIE W WARUNKACH POŻARU
Płyty drewniane (gęstość nasypowa ≥ 600 kg/m3, grubość ≥ 9 mm), które są 
produkowane zgodnie z EN 312 / EN 622-3, są automatycznie klasyfikowane do klasy 
odporności ogniowejD,s2- d0 (kategoria B2 niemieckiej normy DIN-4102-1).

2.2. KLEJ
Stosowany jest klej na bazie PO (poliolefiny) w postaci granulatu, który jest topiony w
zamkniętym systemie. Jest on wytłaczany z dyszy i nanoszony na odwrotną stronę 
laminatu.

2.2.1. SPECYFIKACJE
Klej PO ma dobrą przyczepność, dobrą odporność termiczną, długi czas otwarcia i 
wysoką kleistość. Klej posiada dobrą termostabilność w procesie topnienia i niską 
lepkość. Zgodnie z przepisami EG/GefStoffV nie ma wymogów dotyczących 
oznakowania.

2.2.2. DANE TECHNICZNE
Gęstość (g/cm3)                                                     0,90 - 1,00
Temperatura mięknienia (°C)                                85 - 115
Lepkość (mPas w 190°C)                                   6000 - 9000
Temperatura obróbki (°C)                                     180 - 200

2.2.3. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Przy normalnym użyciu nie następuje rozkład. Aby uniknąć rozkładu termicznego, 
należy unikać wysokich temperatur (≥ 210°C). W przypadku podgrzania kleju powyżej 
temperatury rozkładumoże dojść do uwolnienia substancji toksycznych.
Niebezpieczne reakcje nie zostałyzidentyfikowane.

Niebezpieczne produkty rozkładu mogą obejmować:
- Tlenek węgla
- Węglowodory
- Kwas octowy

2.3. LAMINAT
Stosowane są:
- zadrukowane i impregnowane laminaty ze specjalnych papierów, gładkie lub z 

wzorem drewnianym (papier wykończeniowy)
- wielowarstwowe sprasowanie tworzywa sztuczne (laminat CPL)
- technologia lakierowania hot-coating

2.3.1. SKŁAD / CHARAKTERYSTYKA
- Papier wykończeniowy jest wykonany z impregnowanego i lakierowanego 
aminoplastu oraz żywicy termoplastycznej. Nie zawiera substancji niebezpiecznych. 
Produkt nie jest toksyczny i może być przetwarzany termicznie. Może być stosowane 
do obróbki trójwymiarowej.
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2.3.1. SKŁAD / CHARAKTERYSTYKA
- Laminat CPL to papier dekoracyjny powlekany żywicą melaminową z papierem
rdzeniowym. Te sprasowane elementy tworzą laminat CPL. Laminaty CPL są odporne 
na działanie światła, łatwe do czyszczenia i charakteryzują się średnią odpornością na
nacisk, ścieranie i zarysowania. Są odporne na zwykłe płyny stosowane w 
gospodarstwiedomowym.
- Dekoy wyprodukowane w technologii hot-coating to lakierowane dekory
Preimpregnowane.

2.3.2. DANE TECHNICZNE
Papier wykończeniowy
Gramatura (g/cm3)                                                                                                                   65 - 90
Odporność na działanie światła zgodnie z EN ISO 105 B02                     ≥ (wg skali Wolla)
Odkształcalność                                                                                                         trójwymiarowy
Rozpuszczalność                                                                                 nierozpuszczalny w wodzie
Laminaty CPL
Odporność na zarysowania zgodnie z EN 438-2 :                                                      Poziom 3
Odporność na plamienie zgodnie z EN 438-2 : umiarkowana zmiana stopnia połysku i         

koloru
Odporność na działanie światła zgodnie z EN 438-2 :                          Skala szarości 4 - 5
Odporność na ścieranie zgodnie z EN 438-2 :                                                                       ≥50
Hot-coating
Odporność na ścieranie zgodnie z DIN 13329 :                                                          AC3 - AC5

2.3.3. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Produkty są odporne na działanie światła (≥ 6 EN ISO 105 B 02) i śliny (DIN V 53160-1).
W wysokich temperaturach mogą powstawać niebezpieczne produkty rozkładu, takie 
jak dwutlenek węgla, dym i tlenek azotu.

3. KRÓTKI OPIS PROCESU PRODUKCJI
Proces produkcji rozpoczyna się od cięcia i profilowania części rdzeniowej. Geometria 
profilu jest przedstawiana za pomocą szablonów i przykładowych próbek. Obróbka 
części rdzeniowej odbywa się na automatycznych frezarkach. Powlekanie rozpoczyna 
się od nałożenia powłoki na część rdzeniową, która jest izolowana, a następnie 
przesuwania z prędkością 30-80 metrów na minutę. W zależności od przewodności 
cieplnej i przekazywania ciepła przez materiał, musi on być wstępnie ogrzany 
lampami na podczerwień. Z dysz wytłaczany jest klej i nanoszony na odwrotną stronę 
laminatu. Za pomocą rolek, laminat jest nanoszony i dociskany do części rdzeniowej. 
W wyniku wymiany ciepła pomiędzy rolkami a częścią rdzeniową następuje spadek
temperatury poniżej temperatury mięknienia i substrat przykleja się do części 
rdzeniowej. Po naniesieniu laminatu, listwy są obracane, kodowane i pakowane 
zgodnie ze specyfikacjami klientów.


