WISA®-Roof
WISA-Roof er grenikrossviður

Grunngerð plötu

með sérstaka uppbyggingu sem

Grenikrossviður með sérstaka uppbyggingu á spæni hannaður sem þakefni.

klæðning ofan á burðarvirki þaks.

Líming

Þessar plötur, sem auðvelt er að
leggja, spara tíma og peninga
– verðmætustu gildin sem eru á
þínu valdi.

Veðurþolin líming í samræmi við staðal EN 314-2/flokkun 3 utanhúss.
Yfirborð
Yfirborð plötu er ópússað III, í samræmi við staðal EN 635-3. Gul viðarvörn er borin á
báðar hliðar á plötu við stýrðar aðstæður í verksmiðju. Þetta gefur góða vernd meðan á
framkvæmdum stendur. Mála á þann hluta plötunnar sem er skilinn eftir sýnilegur utanhúss
með heppilegri málningu.
Vinnsla
Tappi og nót á langhliðum.
Þykktir og þyngd
Þykktir platna, mm

16 +/-0,5

18 +/-0,5

Þyngd, kg/m²

7,4

8,3

Stærðir og þykktir miðast við rakastig 8–10 %.
Þykktir og frávik uppfylla kröfur staðals EN 315, +/- 1 mm/1000 mm.

Stærðir á plötum
2400 x 1200/600 mm
CE (Conformite Europeenne/European
Conformity/Evrópskt samræmi) Sýnir að
varan er í samræmi við allar nauðsynlegar
lagakröfur í Evrópu. Merking á plötu:
CE 0809-CPD-0252 UPM 1 EN 13986
EN 636-2 S E1. WISA-Roof.

Frávik í stærð eru í samræmi við Handbók um finnskan krossvið.
Leiðbeiningar varðandi uppsetningu
Uppsetningu á WISA-Roof ætti að skipuleggja fyrirfram. Byrja skal uppsetningu frá
þakbrún, annað hvort með heilli eða hálfri plötu. Langhlið á plötu er lögð hornrétt miðað
við sperrur þannig að nót plötu snýr niður. Samskeyti með nót og tappa eru sjálfberandi og
þarfnast ekki stuðnings að neðan. Hinsvegar á að skilja eftir bil sem nemur 1 mm á milli
þessara samskeyta til að mæta hreyfingum vegna raka. Styttri endi platna skal ávallt enda
á sperru. Bil á milli styttri enda á plötu ætti að vera um það bil 3 mm. Það á að víxlleggja
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EN 13986

samskeyti á plötum.

Festið plöturnar lauslega, til að halda þeim á sínum stað, á meðan á þakið er klætt. Í
lokin er allt þakið neglt niður í einu. Nota skal galvanhúðaða nagla, rifflaða eða snúna,
eða skrúfur í lengd 45-55mm, við festingu platna. Bil milli neglingar á enda platna og
þakköntum skal vera 100...150 mm, en í miðri plötu og á þaki 200...300 mm. Leyfileg
útskögun er 50% af hafi.
Kostir WISA-Roof krossviðar
Í samanburði við hefðbundin borð með tappa og nót, hefur WISA-Roof krossviður
eftirfarandi kosti:
• Verulegur sparnaður í vinnutíma og þar með á vinnukostnaði
• Minni negling; fljótlegt og auðvelt í uppsetningu.
• Krossviðarplötur stífa burðarvirkið.
• Ópússað yfirborð hefur meiri viðnámseiginleika en pússað yfirborð þegar verið er að
klæða þakið og það eykur öryggi.
• Jöfn grunnhúðun eykur endingu þakefnisins og grindin undir er ekki sýnileg í gegn um
þakefnið.
• Vegna stutts tíma við lögn er ekki þörf á neinni viðbótarvernd við venjulegar vinnuaðstæður.
• Afgreitt í handhægum umbúðum. Auðveldara að geyma á byggingarstað.
• Þægileg innkaup vegna reglubundinnar afhendingar.
Hliðarsveigja
Haf 1200 mm, ópússuð

Haf 600 mm, ópússuð

Þjónustuflokkur 2, miðlungs álag

Hliðarsveigja [mm]

Hliðarsveigja [mm]

Þjónustuflokkur 2, miðlungs álag

Jöfn dreifing álags [kN/m²]

Jöfn dreifing álags [kN/m²]

Leiðbeiningar varðandi geymslu
Plötur eiga að geymast í rakafríu rými og liggja flatar.
Viðbótarupplýsingar
Krossviður er lifandi efni, sérhver plata er einstök. Þess vegna getur ljósmynd eða sýnishorn
ekki átt við um allar plötur, með tilliti til lita, litbrigða, æða, kvista ofl.
Nýsköpunarmiðstöð Íslands hefur gert samanburð á krossviðarplötum og borðvið sem þakefni,
niðurstaðan staðfestir að krossviður uppfyllir allar kröfur til festihalds jafnt á við timbur. Varðandi
frekari upplýsingar um niðurstöðu prófana (H12/13), hafið vinsamlegast samband við
söluaðila WISA-Roof.
Gerð framleiðslu (EN 636)
Krossviður til nota við rakar aðstæður (EN 636-2)

www.wisaplywood.com

www.upm.com

Þjónustuflokkur 2 (EN 1995-1-1)
Líffræðilegur áhættuflokkur 2 (EN 335-3)
Svörun gagnvart eldi, flokkur D (EN 13501)
Uppfyllir staðal EN 1084 / flokkun A (=E1)
Varðandi frekari upplýsingar um uppsetningu, viðhald, förgun, umhverfismál o.sv.frv. sjá
www.wisaplywood.com eða hafið sambandi við ykkar söluaðila eða UPM.
Stefna UPM er á sviði stöðugrar þróunar. Við áskiljum okkur rétt til að breyta tæknilýsingu án tilkynningar
eða skyldu.
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