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16. prosince 2008 
 
Zn. 250-204 
 
Životnost materiálu Luna Thermo-D tepelně modifikovaného dřeva (TMT) pro vnější opláštění 
 
BRE již dlouhou dobu posuzuje vlastnosti a parametry ThermoWood® (souhrnný název pro finský  
výrobek TMT). V prosinci roku 2008 BRE rozsáhle přezkoumával výsledky zkoušek technického  
zkušebního ústavu VTT, které jsou základem pro rozvoj technologií ThermoWood®. V roce 2008  
jsme zveřejnili v našem pravidelném přehledu BRE Digest 504 "Tepelně modifikované dřevo  
- úvod pro produkty a stavby ve Velké Británii". V tomto přehledu jsme uvedli, že plně potvrzujeme 
deklarované vlastnosti a parametry ThermoWood®.  
 
Dva dokumenty, které jsou zvláště důležité pro posouzení Luna Thermo-D, jsou tyto: 

 
První z nich je studie zrychleného zvětrávání, kterou představila v Helsinkách University of 
Technology. Prokazuje snížený příčný průhyb obkladového materiálu z tepelně upraveného dřeva 
z produkce Lunawood. Tato rozměrová stálost materiálu je uznávána jako značná výhoda pro vnější 
obklady, pro zvýšení životnosti obkladového materiálu a jeho nátěrů. 
 
Druhým dokumentem je certifikát holandské certifikační autority KOMO (32941/04) pro produkt 
ThermoWood®, který prohlašuje, že tepelně upravené dřevo vyrobené v Lunawood je plně v 
souladu s technickou specifikací. To zahrnuje biologickou odolnost třídy 2 pro celou sílu materiálu. 
Znamená to, že dřevo biologické odolnosti třídy 2 musí být schopno 30tileté životnosti pro aplikace, 
jako je vnější opláštění stavebních konstrukcí. 
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Po zvážení všech těchto bodů jsme schopni vydat následující prohlášení: 
 

BRE dospěl k závěru, že očekávaná životnost profilů Luna Thermo-D používaných pro venkovní  

obklady konstrukcí bude 30 let, při dodržení správných konstrukčních principů a doporučení  

výrobce. 

 

 
Podepsán v.r. 

 
 
Ředitel institutu BRE 
Tel.: + 44 1923 664158 
E-mail: suttiee@bre.co.uk 
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OMEZENÉ PROHNUTÍ OBKLADOVÝCH PRKEN V CYKLICKÝCH PODMÍNKÁCH: 
STUDIE TEPELNĚ OŠETŘENÝCH A NEOŠETŘENÝCH PRKEN 

  Jari Virta
1)

, Aulis Kärkkäinen
2) 

& Olavi Kärkkäinen
2)

 
1)

Helsinki University of Technology, Finsko, 
2)

Oy Lunawood Ltd, Soinlahti, Finsko 

 

PŘEDSTAVENÍ 
Jeden z důvodů omezené životnosti moderních 
dřevěných obkladových materiálů je citlivost na příčnou 
deformaci obkladových prken. 

 

 

 

 

 

Peeling of coating = odlupování nátěru / Cracking of surface = praskání povrchu / 

Falling out of dead knots = vypadávání mrtvých suků 

Na konci 18. stol. byla používána obkladová prkna cca  
40 mm silná, zatímco v současnosti jsou doporučována 
cca 20 mm silná obkladová prkna. 
 
MATERIÁLY A METODY 
Cílem studie byla zkouška, jak vzrůstající tloušťka prkna 
a tepelné zpracování dřeva zabrání příčnému prohnutí 
při vystavení prkna cyklickým podmínkám. Vzorky se 
skládaly z tepelně ošetřených a neošetřených prken 
vyrobených z norského smrku a skotské borovice. 
Měření omezeného prohnutí bylo prováděno  
na testovacích stěnách v plné velikosti, které byly  
1300 mm vysoké a 650 mm široké. 

 
Prkna byla připevněna na obou stranách spojovacím 
materiálem, kterým byly 75 mm dlouhé hřebíky, takže 
jádrová (středová) strana prkna byla umístěna na přední 
(čelní) straně. Testovací doba se skládala ze 7 mokrých a 
suchých období. V mokrém období byl povrch prvku 
vlhčen použitím testovacího přístroje - déšť hnaný 

větrem, který stříkal 1,35 l vody /m
2
/h na povrch  

po dobu 3 hodin. Po mokrém období byl prvek vystaven 
sušení při 30 ± 5 % vlhkosti po dobu 21 hodin. 

 
VÝSLEDKY 
Hodnoty prohnutí, které byly průměrem ze 4 vzorků, 
byly převedeny do časově závislých křivek. Proto jsou 
výsledky nezávislé na šíři prkna. 
 
 
           Smrk 21 mm 
      
                Smrk 28 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
                             Uplynutá doba (h) 
 

  
                         Borovice 21 mm /2h při 212oC 
 
                         Smrk 21 mm /2h při 190oC 
 
                         Smrk 21 mm /2h při 212o C 
 

 
    
    
 
 
 
              Uplynutá doba (h) 

 
SHRNUTÍ 
Na základě výsledků mají tloušťka i tepelné zpracování 
dřeva podstatný vliv na chování prohnutí. Tloušťka a 
tepelné zpracování ovlivní u obou poměr a rozsah 
prohnutí. 
     Za studena zpracovaná 21 mm silná prkna byla citlivá  
na prohnutí, zatímco prkna tl. 28 mm byla spíše stabilní 
a tím více vhodná pro obkládání. Při navýšení tloušťky 
prkna z 21 mm na 28 mm se snížil průměr zakřivení  
o cca 76 %. Nicméně nejmenší zakřivení se projevilo  
u tepelně zpracovaných prken (212

o
C), které byly 

podstatně stabilnější, nežli za studena zpracovaná 
prkna. Tepelné zpracování snížilo zakřivení až o 90 %. 
     Z těchto měření vyplývá závěr, že za studena 
zpracovaná tenká prkna se prohýbají rychleji a ve větší 
míře, nežli silná prkna. To může být jednou z příčin 
omezené životnosti moderních tenkých obkladů. 
Řešením je použití tepelně zpracovaných prken jako 
odolného obkladového materiálu s vysokou životností. 
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 KOMO® produktový certifikát 
 
Stichting Keuringsbureau Hout SKH 
Návštěvní adresa: 
„Het Cambium“, Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen,  
Poštovní adresa: 
P.O.Box 159, 6700 AD Wageningen, Nizozemí 
Telefon: +31 317 45 34 25  E-mail:  mail@skh.org 
Fax:  +31 317 41 26 10 Web:  http://www.skh.org 

 
 

MODIFIKOVANÉ DŘEVO   č. 32941/04 
      publikováno: 1. 11. 2004 
      nahrazuje: 

Výrobce   Závod v     Dovozce 
Oy Lunawood Ltd. 
Asemantie 52 
74170 Soinlahti 
Finland 
Tel. (00) 358 17 77 00 200 
Fax (00) 358 17 77 00 230 
Web:  http://www.lunawood.fi 
 
SKH PROHLÁŠENÍ 

Tento produktový certifikát, vydaný SKH a založen na BRL 0605 „Modifikované dřevo“, je 
v souladu se Stanovami pro certifikaci SKH. 
 
SKH prohlašuje toto jako legitimní sdělení, že modifikované dřevo vyrobené v Lunawood 
vyhovuje technické specifikaci stanovené v tomto produktovém certifikátu za předpokladu, 
že modifikované dřevo je označeno značkou KOMO® zobrazenou níže a jak je uvedeno 
v tomto produktovém certifikátu. 
 
Odvoláváme se na „Overzicht van kwaliteitsverklaringen in de bouw“ (Celkový přehled 
prohlášení o kvalitě ve stavebnictví) publikovaný Sichting Bouwkwaliteit SBK (Ústav pro 
kvalitu ve stavebnictví) ve Rijswijk, Nizozemí, pro vztah mezi sděleními tohoto produktového 
certifikátu a pravidly Bouwbesluit (stavební zákon). 
 
Za SKH:        R. Wigboldus, ředitel 

Uživatelé tohoto produktového certifikátu jsou vyzváni požádat SKH o informaci, zda-li je 
tento dokument stále platný. 

 
 
Konfigurace značky KOMO®     
  
® je kolektivní známka Stichting Bouwkwaliteit (SBK) 
 

Tento produktový certifikát obsahuje 3 strany. 

Holandská verze musí být v případě pochybností konzultována. 
Všechna práva vyhrazena.   ®Copyright Stichting Bouwkwaliteit (SBK) 
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1. SPECIFIKACE PRODUKTU 
 
1.1. Popis produktu 
 

Definice Luna Thermo-D v tomto KOMO® produktovém certifikátu je: produkt tepelně 
modifikovaného evropského smrku, evropské borovice a borovice Radiata, botanicky odvozeno 
od Picea abies (L.) Karst., Pinus sylvestris L. a Pinus radiata D., třída ošetření D2. 
Modifikací procesu byla trvanlivost dřeva zvýšena ve vztahu k přirozené trvanlivosti, zatímco jiné 
vlastnosti dřeva byly změněny. 
 
Technické parametry vzhledem k vlastnostem stanoveným v BRL 0605 „Modifikované dřevo“ 
jsou uvedeny v sekci 1.2 „Technická specifikace“. 

 
1.2. Technická specifikace Luna Thermo-D 
 
1.2.1. Odolnost 

Odolnost Luna Thermo-D vyhovuje přinejmenším požadavkům třídy odolnosti 2 (odolný), 
testované v souladu s EN 350-01. Dřevo třídy odolnosti 1 nebo 2 je považováno jako vhodné 
pro venkovní aplikace bez jakékoliv další potřeby ošetření dřeva. 

  
1.2.2. Obsah vlhkosti dřeva  

Luna Thermo-D je dodávaný s obsahem vlhkosti 6 ± 2%. 
 
1.2.3. Obsah rovnovážné vlhkosti 

Obsah rovnovážné vlhkosti Luna Thermo-D při relativní vlhkosti 65 % a teplotě 20°C je 6 ± 2%.  
Při relativní vlhkosti 98 % je obsah rovnovážné vlhkosti pod 16 %. 

 
1.2.4. Absorpce vody 

Při použití Luna Thermo-D v kontaktu s (srážkovou) vodou je absorpce vody stejná jako  
u neošetřeného dřeva. 
Prohlášení o kvalitě nevyjadřuje stanovisko k rychlosti absorpce vody. 

 
1.2.5. Tvrdost 

Průměrná tvrdost dle Janky je méně než 29 MPa, průměrná tvrdost dle Brinella je 15 ± 2 MPa. 
 
1.2.6. Rozměrová stálost 

Bobtnání Luna Thermo-D v radiálním a tangenciálním směru při absorpci vlhkosti má být 
alespoň o 50 % méně ve srovnání s neošetřeným dřevem. 

 
1.2.7. Schopnost lepení 

Prohlášení o kvalitě nevyjadřuje stanovisko ke schopnosti lepení. 
 
1.2.8. Mechanické vlastnosti 

Zejména pevnost v ohybu ošetřeného dřeva má být při tepelných úpravách nižší v porovnání 
s neošetřeným dřevem. Prohlášení o kvalitě nevyjadřuje stanovisko o snížení mechanických 
vlastností. 
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1.2.9. Požární odolnost 

Luna Thermo-D lze klasifikovat do evropské třídy D. 
Kouřivost:   třída S1 
Padající hořící části:  třída d0 

 
1.2.10. Emise škodlivých materiálů 

Nejsou přidány žádné škodlivé materiály do Luna Thermo-D. 
 
1.2.11. Značení 

Luna Thermo-D má být značeno na baleních značkou KOMO®. 
Provedení této značky je následující: 
- obchodní značka KOMO® nebo 

logo 

 
- č. 32941 
- modifikované dřevo 
- riziková třída: barva: modrá nebo písmeno L 

 
Umístění značky: jasně viditelně na každém balení. 

 

2. NÁVRHY PRO UŽIVATELE 
 
2.1. Při dodání kontrolovat, zda: 
 
2.1.1. produkty jsou v souladu s obchodní smlouvou, 
2.1.2. značka a způsob značení je správný, 
2.1.3. produkt nevykazuje žádné viditelné vady v důsledku dopravy nebo podobných případů. 
 
2.2. Pokud jsou produkty odmítnuty na základě klauzulí stanovených v 2.1, uživatel by měl 

kontaktovat: 
Oy Lunawood Ltd. 

 
a pokud je to nutné: 
 
Stichting Keuringsbureau Hout SKH 
„Het Cambium“, 
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen, Nizozemí 
P.O.Box 159, 6700 AD Wageningen, Nizozemí 
Telefon: +31 317 45 34 25  E-mail:  mail@skh.org 
Fax:   +31 317 41 26 10  Web:  http://www.skh.org 
 
2.3. Výrobce / dovozce je povinen se ujistit, že uživatel obdrží kopii kompletního produktového 

certifikátu. 
 

2.4. Informujte se na webových stránkách SKH http://www.skh.org a ověřte si, zdali produktový 
certifikát je stále platný. 














