Zachęcamy do zakupu płyty OSB firmy Kronopol w bardzo atrakcyjnych
cenach.
Płyty dostępne są w różnych grubościach: 8mm, 10mm, 12mm, 15mm,
18mm, 22mm, 25mm. Dodatkowo grubości od 12mm do 25mm mogą
posiadać pióro-wpust.
Zastosowanie
Płyta KRONOPOL OSB/3 ze względu na odporność na działanie wilgoci
zawartej w powietrzu, niską nasiąkliwość i pęcznienie szczególnie nadaje się
do budowy budynków w technologii szkieletowej. Posiada odpowiednie
parametry techniczne w zakresie wytrzymałości gwarantujące sztywność i
wytrzymałość konstrukcji budynku.
Płyta KRONOPOL OSB/3 to drewnopochodny materiał przyszłości. Jakość, nieszkodliwość dla środowiska, tak
podczas produkcji jak i użytkowania oraz wszechstronne możliwości zastosowania to najważniejsze cechy płyt
Kronopol OSB/3.

Konstrukcyjne płyty Kronopol OSB/3 doskonale nadają się do:
poszyć połaci dachowych,
ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
podłóg, stropów,
belek dwuteowych ,
Płyty Kronopol OSB/3 mogą mieć również zastosowanie do:
pokryć dachowych pod dachówki bitumiczne lub inne poszycia dachowe, zamiast tradycyjnego deskowania,
remontów i adaptacji
budowy schodów, podestów, wybiegów,
szalowania platform betonowych lub schodów zewnętrznych,
tymczasowych ogrodzeń placów budowlanych,
zamykania otworów budowlanych jak drzwi i okna,
budowy skrzyń transportowych i palet,
konstrukcji regałów, stojaków oraz stoisk wystawowych
półki meblowe, lady sklepowe, blaty stołowe, parapety wewnętrzne,
wzmocnienia w meblach tapicerowanych,
wykonania ścian w campingach, barakach i kontenerach,
wykonania pomieszczeń na statkach i w wagonach kolejowych.

Jakość
KRONOPOL stawia każdemu produktowi bardzo wysokie wymagania
tak, aby spełnić oczekiwania klientów. Na każdym odcinku produkcji
wyrób podlega ścisłym procedurom jakościowym, które obejmują:
rodzaj drewna, wybór pni obejmujący średnicę oraz stopień
zawilgocenia,
kształt wióra oraz jego wilgotność po osuszeniu,
temperaturę oraz ciśnienie prasowania ,
gęstość płyty,
pęcznienie na grubości,
wytrzymałość na rozciąganie po teście V-100,
wytrzymałość na rozrywanie,
moduł sprężystości,
wilgotność,
format wyprodukowanej płyty - jej grubość, wygląd, krawędzie.
Wyprodukowane płyty poddawane są stałym testom w oparciu o specjalne metody kontrolne i testy
normalizacyjne.
Dlaczego z OSB?
Ponieważ jest to drewnopochodna płyta o wszechstronnych zastosowaniach, stanowiąca alternatywę dla desek,
sklejki i zwykłej płyty wiórowej. Produkowana jest w szerokiej gamie formatów i grubości. Ważnym
argumentem przy wyborze płyty Kronopol OSB/3 jest bardzo mały udział kleju w płycie, przez co płyta
kwalifikuje się do klasy higieny E 1.
Płyta KRONOPOL OSB/3 dostępna jest nie tylko jako płyta o krawędziach prostych o zastosowaniach
uniwersalnych, produkowana jest również w formie uszlachetnionej do zastosowań, np.:
jako płyta frezowana jest na pióro i wpust ze wszystkich stron płyty, lub tylko wzdłuż dłuższych krawędzi - płyta
przeznaczona do stosowania w konstrukcji dachów i podłóg;
Płyta Kronopol OSB/3 to także rewolucyjny krok w kierunku budownictwa drewnianego. Domy budowane w
technologii szkieletowej z wykorzystaniem płyty Kronopol OSB/3 są:
ekologiczne
energooszczędne
wielopokoleniowe
szybkie w budowie
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