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Životnosť materiálu Luna Thermo-D tepelne modi�kovaného dreva (TMT) pre vonkajšie opláštenie

BRE už dlhú dobu posudzuje vlastnosti a parametre Thermowood® (súhrnný názov pre fínsky výrobok TMT). 
V decembri roku 2003 BRE rozsiahle preskúmaval výsledky skúšok technického skúšobného ústavu VTT, 
ktoré sú základom pre rozvoj technológií Thermowood®. V roku 2008 sme zverejnili v našom pravidelnom 
prehľade BRE Digest 504 "Tepelne modi�kované drevo - úvod pre produkty a stavby vo Veľkej Británii". V 
tomto prehľade sme uviedli, že plne potvrdzujeme deklarované vlastnosti a parametre Thermowood®.

Dva dokumenty, ktoré sú obzvlášť dôležité pre posúdenie Luna Thermo-D, sú tieto: 

Prvý z nich je štúdia zrýchleného zvetrávania, ktorú predstavila v Helsinkách University of Technology 
(VTT = fínský štátny výskumný ústav). Preukazuje znížený priečny priehyb obkladového materiálu z 
tepelne upraveného dreva z produkcie Lunawood. Táto rozmerová stálosť materiálu je uznávana ako 
značná výhoda pre vonkajšie obklady, pre zvýšenie životnosti obkladového materiálu a jeho náterov.

Druhým dokumentom je certi�kát holandskej certi�kačnej autority KOMO (32941/04) pre produkt 
Thermowood®, ktorý prehlasuje, že tepelne upravené drevo vyrobené v Lunawood je plne v súlade s 
technickou špeci�káciou. To zahŕňa biologickú odolnosť triedy 2 pre celú silu materiálu. Znamená to, 
že drevo biologickej odolnosti triedy 2 musí byť schopné 30 ročnej životnosti pre aplikácie, ako je 
vonkajšie opláštenie stavebných konštrukcií. 
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Po zvážení všetkých týchto bodov sme schopní vydať nasledujúce prehlásenie:

BRE dospel k záveru, že očakávaná životnosť pro�lov Luna Thermo-D používaných pre vonkajšie
obklady konštrukcií bude 30 rokov, pri dodržaní správnych konštrukčných princípov a odporúčaní
výrobcu. 

Podpísaný v.r. 

Riaditeľ inštitútu BRE 
Tel.: + 44 1923 664158
E-mail: suttiee@bre.co.uk
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Helsinki University of Technology, Finsko, 
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Oy Lunawood Ltd, Soinlahti, Finsko 
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OBMEDZENÉ PREHNUTIE OBKLADOVÝCH DOSIEK V CYKLICKÝCH PODMIENKACH:
ŠTÚDIA TEPELNE OŠETRENÝCH A NEOŠETRENÝCH DOSIEK 

Jari Virta  , Aulis Kärkkäinen   & Olavi Kärkkäinen

PREDSTAVENIE 
Jeden z dôvodov obmedzenej životnosti moderných 
drevených obkladových materiálov je citlivosť na priečnu 
deformáciu obkladových dosiek. 

Hodnoty prehnutia, ktoré boli priemerom zo 4 vzoriek, 
boli prevedené do časovo závislých kriviek. Preto sú 
výsledky nezávislé na šírke dosky.

VÝSLEDKY

Smrek 21 mm

Smrek 28 mm
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Borovica 21 mm /2h při 212oC

Smrek 21 mm /2h při 190oC

Smrek 21 mm /2h při 212oC

Peeling of coating = odlupovanie náteru / Cracking of surface = praskanie povrchu /

Falling out of dead knots = vypadávanie mŕtvych sukov

Na konci 18. stor. boli používané obkladové dosky cca 40 mm 
hrubé, zatiaľ čo v súčasnosti sú odporúčané cca 20 mm hrubé 
obkladové dosky. 

MATERIÁLY A METÓDY 

Cieľom štúdie bola skúška, ako vzrastajúca hrúbka dosky a 
tepelné spracovanie dreva zabráni priečnemu prehnutiu pri 
vystavení dosky cyklickým podmienkam. Vzorky sa skladali z 
tepelne ošetrených a neošetrených dosiek vyrobených z 
nórskeho smreku a škótskej borovice. Meranie obmedzeného 
prehnutia bolo vykonávané na testovacích stenách v plnej 
veľkosti,

ZHRNUTIE

Dosky boli pripevnené na obidvoch stranách spojovacím 
materiálom, ktorým boli 75 mm dlhé klince, takže jadrová 
(stredová) strana doky bola umiestená na prednej (čelnej) 
strane. Testovacia doba sa skladala zo 7 mokrých a suchých 
období. V mokrom období bol povrch prvku vlhčený 
použitím testovacieho prístroja - dážď hnaný vetrom, ktorý 
striekal 1,35 l vody /m2 /h na povrch po dobu 3 hodín. Po 
mokrom období bol prvok vystavený sušeniu pri 30 ± 5 % 
vlhkosti po dobu 21

Na základe výsledkov majú hrúbka aj tepelné spracovanie 
dreva podstatný vplyv na chovanie prehnutia. Hrúbka a 
tepelné spracovanie ovplyvnia pri oboch pomer a rozsah 
prehnutia.
     Za studena spracované 21 mm hrubé dosky boli citlivé na 
prehnutie, zatiaľ čo dosky hrubé 28 mm boli skôr stabilné a 
tým viac vhodné pre obkladanie. Pri navýšení hrúbky dosky z 
21 mm na 28 mm sa znížil priemer zakrivenia o cca 76 %. 
Avšak najmenšie zakrivenie sa prejavilo u tepelne 
spracovaných dosiek (212oC), ktoré boli podstatne 
stabilnejšie, než za studena spracované dosky. Tepelné 
spracovanie znížilo zakrivenie až o 90 %.
     Z týchto meraní vyplýva záver, že za studena spracované 
tenké dosky sa prehýbajú rýchlejšie a vo väčšej miere, než 
hrubé dosky. To môže byť jednou z príčin obmedzenej 
životnosti moderných tenkých obkladov. Riešením je 
použitie tepelne spracovaných dosiek ako odolného 
obkladového materiálu s vysokou životnosťou. 

Uplynutá doba (h)

Uplynutá doba (h)
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MODIFIKOVANÉ DREVO                                č. 32941/04

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.�

KOMO® produktový certi�kát

Stichting Keuringsbureau Hout SKH
Návštevná adresa:
„Het Cambium“, Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen,
Poštová adresa: 
P.O.Box 159, 6700 AD Wageningen,  Holandsko
Telefón: +31 317 45 34 25                   E-mail:              mail@skh.org
Fax:         +31 317 41 26 10                   Web:                 http://www.skh.org

publikované: 1. 11. 2004
nahrázda:

Výrobca                                                        Závod v                                                              Dovozca

SKH PREHLÁSENIE

Tento produktový certi�kát, vydaný SKH a založený na BRL 0605 „Modi�kované drevo“, je v súlade so 
Stanovami pre certi�káciu SKH.

SKH prehlasuje toto ako legitímne oznámenie, že modi�kované drevo vyrobené v Lunawood vyhovuje 
technickej špeci�kácii stanovenej v tomto produktovom certi�káte za predpokladu, že modi�kované 
drevo je označené značkou KOMO® zobrazenou nižšie a ako je uvedené v tomto produktovom 
certi�káte.

Odvolávame sa na „Overzicht van kwaliteitsverklaringen in de bouw“ (Celkový prehľad prehlásení o 
kvalite v stavebníctve) publikovaný Sichting Bouwkwaliteit SBK (Ústav pre kvalitu v stavebníctve) v 
Rijswijk, Holandsko, pre vzťah medzi oznámeniami tohto produktového certi�kátu a pravidlami 
Bouwbesluit (stavebný zákon). 

Za SKH:                                                                                                                               R. Wigboldus, riaditeľ

Užívatelia tohto produktového certi�kátu sú vyzvaní požiadať SKH o informáciu, či je tento
dokument stále platný.

Kon�gurácia značky KOMO®

® je kolektívna známka Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

Tento produktový certi�kát obsahuje 3 strany.

Holandská verzia musí byť v prípade pochybností konzultovaná.
Všetky práva vyhradené.                                                       ®Copyright Stichting Bouwkwaliteit (SBK)
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1.      ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU 

1.1.  Popis produktu 

De�nícia Luna Thermo-D v tomto KOMO® produktovom certi�káte je: produkt tepelne modi�kovaného 
európskeho smreku, európskej borovice a borovice Radiata, botanicky odvodené od Picea abies (L.) Karst., 
Pinus sylvestris L. a Pinus radiata D., trieda ošetrenia D2. Modi�káciou procesu bola trvanlivosť dreva 
zvýšená vo vzťahu k prirodzenej trvanlivosti, zatiaľ čo iné vlastnosti dreva boli zmenené.

Technické parametre vzhľadom k vlastnostiam stanoveným v BRL 0605 „Modi�kované drevo“ sú uvedené 
v sekcii 1.2 „Technická špeci�kácia“. 

1.2.    Technická špeci�kácia Luna Thermo-D

1.2.1. Odolnosť
Odolnosť Luna Thermo-D vyhovuje prinajmenšom požiadavkám triedy odolnosti 2 (odolný), testované v 
súlade s EN 350-01. Drevo triedy odolnosti 1 alebo 2 je považované ako vhodné pre vonkajšie aplikácie 
bez akejkoľvek ďalšej potreby ošetrenia dreva.

1.2.2. Obsah vlhkosti dreva 

Luna Thermo-D je dodávaný s obsahom vlhkosti 6 ± 2%.

1.2.3. Obsah rovnovážnej vlhkosti 

Obsah rovnovážnej vlhkosti Luna Thermo-D pri relatívnej vlhkosti 65 % a teplote 20°C je 6 ± 2%.
Pri relatívnej vlhkosti 98 % je obsah rovnovážnej vlhkosti pod 16 %. 

1.2.4. Absorpcia vody

Pri použití Luna Thermo-D v kontakte so (zrážkovou) vodou je absorpcia vody rovnaká ako pri 
neošetrenom dreve. Prehlásenie o kvalite nevyjadruje stanovisko k rýchlosti absorpcie vody. 

1.2.5. Tvrdosť

Priemerná tvrdosť podľa Janky je menej než 29 MPa, priemerná tvrdosť podľa Brinella je 15 ± 2 MPa.

1.2.6. Rozmerová stálosť 

Napúčanie Luna Thermo-D v radiálnom a tangenciálnom smere pri absorpcii vlhkosti má byť aspoň o 50 
% menšie v porovnaní s neošetreným drevom. 

1.2.7. Schopnosť lepenia

Prehlásenie o kvalite nevyjadruje stanovisko k schopnosti lepenia. 

1.2.8. Mechanické vlastnosti 

Najmä pevnosť v ohybe ošetreného dreva má byť pri tepelných úpravách nižšia v porovnaní s 
neošetreným drevom. Prehlásenie o kvalite nevyjadruje stanovisko o znížení mechanických vlastností. 
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1.2.9 Požiarna odolnosť

Luna Thermo-D sa môže klasi�kovať do európskej triedy D.
Dymivosť:                               trieda S1
Padajúce horiace časti:      trieda d0

1.2.10. Emisia škodlivých materiálov

Nie sú pridané žiadne škodlivé materiály do Luna Thermo-D. 

1.2.11. Značenie

Luna Thermo-D má byť značené na baleniach značkou KOMO®.
Prevedenie tejto značky je nasledujúce:
- obchodná značka KOMO® alebo logo 

2.1.    Pri dodaní kontrolovať, či:
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- č. 32941
- modi�kované drevo
- riziková trieda: farba: modrá alebo písmeno L

Umiestenie značky: jasne viditeľne na každom balení. 

2.         NÁVRHY PRO UŽÍVATEĽA 

2.1.1. produkty sú v súlade s obchodnou zmluvou,
2.1.2. značka a spôsob značenia je správny,
2.1.3. produkt nevykazuje žiadne viditeľné chyby v dôsledku dopravy alebo podobných prípadov.

2.2.    Pokiaľ sú produkty odmietnuté na základe klauzúl stanovených v 2.1, užívateľ by mal
            kontaktovať:
           Oy Lunawood Ltd.

a pokiaľ je to nutné: 

Stichting Keuringsbureau Hout SKH
„Het Cambium“,
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen, Holandsko
P.O.Box 159, 6700 AD Wageningen, Holandsko
Telefón: +31 317 45 34 25                            E-mail:                               mail@skh.org
Fax: +31 317 41 26 10                                    Web:                                  http://www.skh.org

2.3.   Výrobca / dovozca je povinný sa ubezpečiť, že užívateľ obdrží kópiu kompletného produktového
          certi�kátu.

2.4.   Informujte sa na webových stránkach SKH http://www.skh.org a overte si, či produktový
           certi�kát je stále platný. 














