
 

Vážení  zákazníci, 

Určite ste boli už dopytovaní ohľadne vysokozaťažiteľných drevotrieskových dosiek, ktoré sa objavili 
na našom trhu. Výrobcovia tieto produkty propagujú dobre znejúcimi reklamnými sloganmi. Tieto 
slogany sľubujú lepšie vlastnosti a dosky určite prešli zmenou, ktorá zlepšuje ich vlastnosti oproti 
tradičným drevotrieskovým doskám V 100.  

Spracovatelia však môžu profitovať z týchto zmien len v malej miere. Nasledujúca argumentácia 
Vám pomôže zhodnotiť skutočný prínos týchto nových „vysokozaťažiteľných“ drevotrieskových 
dosiek.  

 
 

 VYSVĚTLIVKY               

Reklamní vyjád ření pro 
dřevot řískové desky 

Nové „vysoce zatižitelné“ 
dřevot řískové desky 
(P5, P7 dle EN 312) 

OSB se schválením 
stavebního dohledu pop ř. EN 
300 

Vysoká pevnost v 
podélném a příčném 
směru                                         

 

Schválení podle DIN EN 
312 

Pro uživatele stavebních desek jsou důležité výlučně jmenovité výpočtové 
hodnoty. Výsledné hodnoty materiálových zkoušek / vlastního dohledu nejsou 
u statického dimenzování použitelné. 

Aby se tyto nižší hodnoty u dřevotřískových desek schovaly, jsou hodnoty 
pevnosti v ohybu / E-modul většinou srovnávány s hodnotami OSB desek 
platných  pro vedlejší osu nebo se střední hodnotou z hodnoty pro hlavní a pro 
vedlejší osu.  

To je odborně nesmyslné a absolutně neseriozní!!! 

OSB desky jsou staticky namáhány ve směru hlavní osy. 

Pro statické dimenzování, pokud jde o 
únosnost, lze u těchto typů desek použít 
pouze jmenovité hodnoty stanovené v EN 
12369-1.   

To znamená konkrétn ě u desek t řidy 
P5,  že oproti OSB deskám se 
Schválením stavebního dohledu jsou 
značně znevýhodn ěny stran 
použitelných  hodnot pro statické 
dimenzování. 
Výpočtové hodnoty: 

E-Modul  [N/mm²] 

P5 (13-25mm):    3300 …3000 

P7 (13-25mm):  4200…4000 

 

Pevnost v ohybu  [N/mm²] 

P5 (13-25mm): 13,3 …11,7 

P7 (13-25mm): 15,0…13,3 

Podle schválení popř. EN 12369-
1 platí následující výpočtové 
hodnoty:                     

E-Modul II [N/mm²] 

OSB/3 (12-25mm):       4.930 

OSB 4 TOP(12-25mm): 7.000  

 

Pevnost v ohybu II [N/mm²] 

OSB/3 (12-25mm): 16,4 …14,8 

OSB 4 TOP(12-25mm): 25 

 

U OSB desek je rozdíl pevnosti v 
podélném a příčném směru 
vyrovnáván zohledněním výroby 
desek ve stavebním rastrovém 
formátu a nehraje tudíž ve 
stavební praxi proto téměř 
žádnou roli. 

Nízká bobtnavost, 
schopnost návratu do 
původního stavu 

Příznivé hodnoty bobtnání při materiálové 
zkoušce.  

Nabízí se však jedna otázka. Jedná se u 
těchto  u údajů o průměrné hodnoty nebo 
jako u OSB/3 dle EN 300, o požadovanou 
hodnotu na úrovni bezpečnosti 95. 
percentilu ? 

Ve schvalovacích zprávách pro 
OSB jsou stupně bobtnání  
(podle EN 317) stanoveny ve 
stejných řádových hodnotách na 
úrovni 95. percentilu. 

Povrch Contiprotect s 
vodu odpuzujícím 

Toto vyjádření platí pouze pro 
nebroušené(!) povrchy desek.  

Např. povrch ContiFine u 
nebroušených EUROSTRAND 



 

    
 

účinkem  

 

 

 

 

Tepelně zušlechtěný 
povrch desek 

Dřevotřískové desky se zpravidla brousí, 
aby se dodržela tloušťková tolerance      
+/-0,3 mm. Nebroušené dřevotřískové 
desky mohou vykázat tolerance +1,7/-0,3. 

OSB desek prostřednictvím  
lisovací technologie Contiroll  

Tloušťková tolerance 
nebroušené EUROSTRAND 
OSB +/- 0,5 mm 

Tepelné zušlechtění povrchu desek probíhá všeobecně při procesu teplého 
lisování. 

 

100% PU lepení, 
formaldehydu prostá výroba   

 

100% čerstvé lesní dřevo                  

 

Přírodně čistá / stavebně 
biologicky  vhodná (LGA 
popř. AUB) 

Toto není oproti OSB také žádná zvláštnost. 

Např. EUROSTRAND OSB je lepena bez formaldehydu a podléhá 
dobrovolnému nezávislému dohledu pokud jde o PCP/lLindan a emise 
isocyanatu. 

 

K dispozici stojí Výrobková deklarace vlivu na životní prostředí IBU dle              
DIN EN ISO 14025. 

Požadavky směrnice QDF sdružení BDF e.V. (sdružení průmyslu 
montovaných domů)  jsou bez potíží plněny. 

Hustota / váha  Dle typu desky při tloušťce např.15 mm: 

Hustota přibližně 700 kg/m³ popř.  760 
kg/m³. To odpovídá plošné hmotnosti 10,5 
kg/m² popř. 11,4 kg/m².  

Stavební deska ve formátu 
2500 x 1250 x 15 mm váží  
32,8 kg popř. 35,6 kg. 

 

Při tloušťce např. 15 mm :  

Hustota přibližně 620 kg/m³.          
To odpovídá plošné 
hmotnosti 9,3 kg/m²  

Stavební deska ve formátu 
2500 x 1250 x 15 mm váží  
29,1 kg. 

 

Tyto váhy desek je třeba při statickém dimenzování spoluzohlednit jako 
vlastní váhu konstrukce. 

Mimoto těžké desky jsou z hlediska manipulace a dopravy v zásadě 
považovány za méně výhodné. 

Součinitel odporu proti difuzi 
vodní páry 

(µ-hodnota za sucha/za 
vlhka)    

µ-hodnota = 100 / 50 

 

U venkovních konstrukčních částí 
(stěna/střecha) je zpravidla nutná 
dodatečná, celoplošně instalovaná 
parozábrana. 

 

Nebo osvědčení o zkoušce stavebního 
dohledu pro lepší výpočtovou hodnotu. 

Např.  EUROSTRAND 
OSB/3 Z 

µ-hodnota = 200 / 200 

 

V zásadě není třeba v 
případě difuzně otevřeného 
vnějšího opláštění u dílců 
bez chemické ochrany 
dřeva instalovat 
celoplošnou parozábranu. 

Formáty desek V reklamních materiálech některých 
výrobců lze nalézt PD formáty s délkou 
hrany > 1,0 m jen dle poptávky. 

Zjednodušené dokazování pro nosné 
desky (např. vyztužující stropy a střech v 
budovách) předpokládá, že odstup 
nosných žeber ar je maximálně 0,75 
násobek délky hrany desky ve směru 
žeber. 

To by u šířky desky 625 mm znamenalo 
rozestup nosníků pouze ar=470 mm. 

U sortimentu 
EUROSTRAND OSB je k 
dispozici široké spektrum v 
souladu s potřebami 
konstrukčních dřevostaveb. 

Relevantní stavební formáty 
disponují délkou hrany 
výrazně > 1,0 m, zpravidla 
1,25m. 

 
 
 
 
  



 

    
 

ZÁVĚR: 
 
Vlastnosti dřevotřískových desek nejsou s OSB deskami 1:1 porovnatelné.                                                                
. 
 
Pokud jde o únosnost je OSB deska oproti dřevotřískové desce dle EN 12369 ve výhodě. 
 
OSB desky disponují vynikajícími konstrukčně fyzikálními vlastnostmi pokud se jedná o 
rozměrovou stabilitu při působení vlhkosti.    
 
U stavebních projektů, kde by  takovéto dřevotřískové desky měly být použity k nosným a 
vyztužujícím účelům, není možná plnohotnotná záměna OSB/3 nebo OSB 4 TOP desek těmito 
novými „vysoce zatižitelnými“ dřevotřískovými deskami. Statiku je třeba  znovu spočítat a 
prověřit. 
 
Také dané konstrukčně fyzikální skutečnosti u venkovních stavebních částí je třeba znovu 
proověřit a provést důkazy, obzvláště stran ochrany proti vlhkosti. 
 
Rozdíl stran stavebně ekologického posouzení není zjevný.  
 


