LVL RL

Latten uit gelamineerd fineerhout

Innovatieve bouwelementen
uit gelamineerd fineerhout
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• Slanke en hoog belastbare secties
| TOEPASSINGSGEBIEDEN
Podiumbouw, standenbouw,
decorlijsten, meubelen

| MATERIAAL
STEICO LVL RL is opgebouwd uit
meerdere lagen fineer die in
langsrichting met elkaar verlijmd zijn.
Hierdoor ontstaat een homogeen
product, waaruit de natuurlijke
gebreken van het hout nagenoeg volledig
geëlimineerd worden en het zwel- en
krimppercentage gevoelig vermindert.

• Kaarsrecht voor een nauwkeurige opbouw van decors, podia, standen, enz.
• Homogeen product met constante eigenschappen
• Technisch gedroogd. Géén krommingen of verdraaiingen
• Verkrijgbaar met rechte of afgeschuinde kanten
• Eenvoudige verwerking, bevestiging met nieten
• Een veelvoud aan toepassingsmogelijkheden
• Gelamineerd fineerhout volgens EN 14374

STEICO LVL RL is een extreem
sterk en stabiel product !

Meer informatie vindt u op www.steico.com

| PRODUCTASSORTIMENT STEICO LVL RL LATTEN
Lengte [m]

Dikte [mm]

Breedte [mm]

Stuks / pak

50

480

60

400

27

Afmetingen STEICO LVL R latten
Latten gekalibreerd in de dikte
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25 / 37 mm

STEICO LVL RL wordt geproduceerd en
gecontroleerd volgens de geharmoniseerde
Europese productnorm EN 14374.
Het product is CE gecertificeerd.
Leverbaar als FSC® of PEFC®
gecertificeerd product

| AANWIJZINGEN
STEICO LVL RL moet gestockeerd worden
op een vlakke en droge ondergrond.
Het product moet tijdens transport en
stockage beschermd worden
tegen vervuiling en vocht.

Lengte [m]

Dikte [mm]

37

280

70

224

Breedte [mm]

Stuks / pak

50

480

60

400

70

320

50

336

60

280

70

224

Andere formaten op aanvraag. Voor levering met kleine verpakkingseenheden : zie prijslijst.

| TECHNISCHE KENMERKEN STEICO LVL RL LATTEN
Gelamineerd fineerhout
Sterkte [buiging]

STEICO LVL RL volgens EN 14374
uit naaldhoutfineer
fm,0,edge,k������������������������������������������������������������������������������������������������ 32 N/mm²
fm,0,flat,k�������������������������������������������������������������������������������������������������� 35 N/mm²

Stijfheid [E-modulus]

E0,mean�������������������������������������������������������������������������������������������� 12.000 N/mm²

Densiteit ρk

480 kg/m³

Brandklasse

D-s1,d0

Formaldehyde-afgifte

E1

Vochtpercentage hout

u (gemiddeld) = 9 %

Recyclagecode (EAK)

030105 / 170201, afvoer van afval zoals hout en houtmaterialen

kg

Hoog draagvermogen,
grote overspanningen

Uw STEICO vakhandel

het bouwsysteem uit de natuur

336

60

Latten, gekalibreerd in de dikte. Levering in pakken

6,00

| CERTIFICATEN

320

Andere formaten op aanvraag. Voor levering met kleine verpakkingseenheden : zie prijslijst.

25

50 / 60 / 70 mm

70
50

Hoge dimensionele
stabiliteit

Gemakkelijk
te verwerken

Zeer kleine
toleranties

Gedrukt op FSC ®-gecertificeerd papier | Datum 01/2019 | Vermeldingen in de actuele uitgave zijn van kracht. Vergissingen voorbehouden.
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27 / 39 mm

6,00

www.steico.com

Afmetingen STEICO LVL R latten
Latten niet gekalibreerd in de dikte

Latten, niet gekalibreerd in de dikte. Levering in pakken

