
WISA®-Spruce
WISA-Spruce, birçok farklı son kullanıma 

yönelik çok yönlü bir kontrplak paneldir. 

Hafif olmasına rağmen rijit ve sağlamdır. Bu 

sayede çatı döşeme, zemin kaplama, duvar 

kaplama, ambalajlama ve doğramacılık 

gibi yük taşımaya yönelik uygulamalarda 

ve yapı alanlarında kullanım için oldukça 

uygundur. Üç farklı yüzey kalitesine ek 

olarak farklı kalınlığa ve ebatlara sahip 

seçenekleri ve CNC işleme olanakları, 

geleneksel kullanım alanlarından farklı 

yerlerde de kullanılmasını sağlar. Ayrıca 

çevre dostu olarak sertifikalanmış Kuzey 

Ladininden elde edilen ürünlerimiz, 

sürdürülebilirlik açısından müşterilerimizce 

takdir edilmekte ve tüm çevresel 

gereksinimlere uymaktadır.

Yapıştırma
EN 314-2/Sınıf 3 Dış Mekan yönetmeliğine göre hava koşullarına dayanıklı yapıştırma. 

WISA-Spruce; EN 13986 E1 düşük formaldehit emisyon sınıfı, Alman ChemVerbotsV veya diğer 

adıyla E05 sınıfı / M1 emisyon sınıflandırması ve Fransız VOC düzenlemesi A+ gerekliliklerini 

karşılamaktadır. TSCA Madde VI/CARB Aşama II'ye göre talep üzerine teslimatlar. 

Yüzey
Yüzey görünüm kaliteleri II ve III (EN 635-3 standardına uygun). 

Ek kalite G: WISA-Spruce Special (açık kusuru olmayan düzgün/iyileştirilmiş yüzey, kalite II). 

Daha fazla bilgi için lütfen wisaplywood.com adresindeki WISA-Spruce Yüzey Görünümü 

Kılavuzu'na bakın

İşleme
Talep üzerine kenar işleme yapılır. 

Kalınlık ve Ağırlıklar

Nominal kalınlık
(mm)

Katman
sayısı

Kalınlık 
(mm)

Ağırlık 
(kg/m²) yakl.

Kalın katman İnce katman Min. Maks. Kalın katman İnce katman

5 – 3 4,8 5,6 – 2,4

6,5 – 3 6,1 6,9 – 3,0

9 3 5 8,8 9,5 4,1 4,2

12 5 7 11,5 12,5 5,7 6,1

15 5 7 14,3 15,3 7,0 6,9

18  7 9 17,1 18,1 8,1 8,5

21 7 11 20,0 20,9 9,4 9,8

24 9 13 22,9 23,7 10,7 10,9

27 9 13 25,2 26,8 12,1 12,2

30 11 15 28,1 29,9 13,9 13,9

40 13 21 38,8 41,2 18,2 19,2

50 17 21 48,5 51,5 23,0 23,1

%8-12 nem içeriğine bağlı boyutlar ve kalınlık. 
Kalınlıklar ve toleranslar EN 315 gerekliliklerini karşılamaktadır.
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Panel ebatları
Çapraz lif konstrüksiyon standart ebatları

1200/1220/1250/1500/1525 x 1200/2400/2440/2500/3050 mm

ayrıca suyuna 2400/2440/2500 x 1200/1220/1250 mm mevcuttur.

Lamba ve zıvanalı 2400/2440 x 600/610/1200/1220 mm

Diğer boyutlar talep üzerine üretilir.

Maks. panel boyutu 1525 x 3660 mm

Ebat toleransları  < 1000 mm   ±1 mm

 1000 - 2000 mm  ±2 mm

 > 2000 mm   ±3 mm

Dörtgenlik toleransı ±1 mm/1000 mm

Mukavemet değerleri ve teknik özellikler
WISA-Spruce, yapısal kullanım için AVCP System 2+ uyarınca CE işaretlidir.

Ayrıntılı teknik değerlerin tümü için lütfen www.wisaplywood.com/dop adresinden ürüne özgü 

DoP (Performans Beyanı) belgesine bakın. 

Depolama talimatları
Paneller kapalı ve kuru bir yerde düz tutularak depolanmalıdır.

Montaj talimatları
Panellerin ebatları, havadaki nemde oluşan değişiklikler nedeniyle değişebilir. Panelin dik 

kenarında paneller arasında 1 mm/m genleşme boşluğu olmalıdır. Kullanım hakkında daha 

fazla bilgi için lütfen www.wisaplywood.com adresindeki WISA-Spruce İyi Uygulama Kılavuzu 

ve UPM Kontrplak Ürün Güvenliği Profili'ne bakın.

Ek bilgiler
Ahşap yaşayan bir malzeme olduğundan her panel benzersizdir. Bu nedenle fotoğraflar veya 

örnek parçalar; tüm panellerin renklerini, tonlarını, damarlarını, budaklarını vb. yansıtmaz.

Montaj, bakım, atık ve çevre konularıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen www.wisaplywood.com 

adresine bakın veya tedarikçinizle ya da UPM ile iletişime geçin.

UPM politikaları sürekli gelişmektedir. Herhangi bir uyarı veya yükümlülük olmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.www.wisaplywood.com


