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BASPLYWOOD

Metsä Wood Spruce FireResist basplywood tillverkas av korslimmat 3 mm 
barrträfaner med ett väderbeständigt och kokfast fenolhartslim.

YTEGENSKAPER

Metsä Wood Spruce FireResist-skivor har en svagt gul nyans. 
Båda sidorna är putsade och skivan ser ut som vanlig granplywood. 
Det finns inga/minimalt med ytbeläggningar. 
Fanérkvaliteten beskrivs enligt följande: 
Granplywoodens yta  Typiska egenskaper

II – god yta, eventuellt spacklad. Ospacklade ytdefekter
  med maxdiam. 5 mm tillåts 
III+  – öppna, spacklade defekter 
III  – standardkvalitet, med öppna defekter som 
  t.ex. kvisthål och fanérsprickor 

Vanligaste klasserna är II/III och III/III. 

Ytklassificeringen av Metsä Woods granplywood uppfyller kraven i EN 635. 
Mer information om ytklassificering finns i Handbok i finsk plywood.

SKIVSTORLEKAR 

Metsä Wood Spruce FireResist säljs i följande storlekar: 
• 2400 / 2440 / 2500 mm x 1200 / 1220 / 1250 mm

Det första måttet anges i fanérskiktets fiberriktning. 

Andra storlekar kan specialbeställas.

Metsä Wood Spruce FireResist

Metsä Wood Spruce FireResist är en ytimpregnerad 
granplywood med brandtåliga egenskaper. Produktens 
euroklassning för brandtålighet är B och C (klassificering 
enligt EN 13501-1). Metsä Wood Spruce FireResist-
produkterna kan målas med de flesta lösningsbaserade 
färger och fernissor.

TILLÄMPNINGAR

Metsä Wood Spruce FireResist är en konstruktionsplywood för 
tillämpningar där brandtålighet enligt Euroclass B eller C krävs. Produkterna 
används inomhus på helt väderskyddade platser (användningsklass 1 och 
2 enligt EN 335-1). Produkterna måste alltid vara väderskyddade.
• Konstruktioner: Väggar och takkonstruktioner med brandskyddskrav. 

Bärande och förstyvande konstruktioner. 
• Allmänt: Tillämpningar som kräver en högre brandklassning eller där 

ökad brandsäkerhet är önskvärt. 

VIKTIGA FÖRDELAR

Brandsäkerhet i Euroclass B och C 
• Mycket begränsad (Class B) eller begränsad (Class C) reaktion vid 

brandpåverkan 
• Minskat behov av skyddad konstruktion 
• Kan användas i bärande konstruktioner 

• Kan övermålas 
• Stark, styv och lätt skiva 
• Lätt att bearbeta och montera med vanliga träverktyg och fästen 

• Bra underlag för fästen 
• Tillgänglig i spontat eller ospontat utförande
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Tämä esite on julkaistu vain tiedotustarkoituksessa, eivätkä Metsä Wood 
tai sen edustajat ota mitään vastuuta sen sisällöstä, vaikkakin Metsä 
Wood on parhaansa mukaan pyrkinyt varmistamaan siinä esitettyjen 
neuvojen, suositusten ja tietojen paikkansapitävyyden. Metsä Wood 
pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiinsa, niiden tietoihin ja 
tuotevalikoimaan ilmoittamatta asiasta erikseen.

STORLEKSTOLERANSER

Mäts i enlighet med standarden EN 324. Plywoodstorlek och tolerans för 
rätvinklighet uppfyller kraven i EN 315.

SKIVTOLERANSER 

LÄNGD/BREDD TOLERANS

< 1000 mm ±1 mm

1000-2000 mm ±2 mm

> 2000 mm ±3 mm

Rätvinklighet ±0.1 % eller ±1 mm/m

Kantrakhet ±0.1 % eller ±1 mm/m

  
TJOCKLEKAR, STRUKTURER OCH TJOCKLEKSTOLERANSER

Tjocklekstoleranserna uppfyller kraven i standarden EN 315 och är delvis 
strängare än de officiella kraven. 

SKIVORNAS TJOCKLEKAR, STRUKTURER OCH TJOCKLEKSTOLERANSER 

NOMINELL 
TJOCKLEK 

ANTAL LAGER TJOCKLEKSTOLERANS VIKT

(mm) (st) min. (mm) max. (mm) kg/m2

15 5 14.3 15.3 6.9

18 6 17.1 18.1 8.3

21 7 20.0 20.9 9.7

24 8 22.9 23.7 11.0

27 9 25.2 26.8 12.4

30 10 28.1 29.9 13.8

* Produktens fuktinnehåll påverkar dess dimensioner 
* Den genomsnittliga densiteten för Metsä Woods granplywood är 460 kg/m3 
 (vid en relativ luftfuktighet på 65 %) 
* Särskilda strukturer och tjocklekar kan specialbeställas 
* Anpassade toleranser är möjliga men måste överenskommas separat 

BRANDTÅLIGHET

Metsä Wood Spruce FireResist är en skiva som är ytimpregnerad enligt BT 
Wood® Technology. Produkten finns tillgänglig i följande klasser 
(EN 13501-1): 
• B – s2, d0
• C – s2, d0

I Euroclass B är reaktionen vid brandpåverkan mycket begränsad och det 
finns ingen risk för snabb spridning av eld. I Euroclass C är reaktionen vid 
brandpåverkan begränsad. I händelse av brand producerar de behandlade 
skivorna  endast mindre mängder rök (s2) och inga brännbara droppar 
frigörs (d0). 
Metsä Wood Spruce FireResist har testats och klassificerats av finska VTT, 
Affärsverksamhet av teknologi. Tillverkningen av Metsä Wood Spruce 
FireResist står under en extern kvalitetskontroll av VTT.

LIMKLASSER

Metsä Woods plywoodskivor limmas med ett väderbeständigt och kokfast 
fenolhartslim (WBP, BFU, AW, exterior). 
Limningen uppfyller kraven i följande internationella standarder: 
• EN 314-2 / Class 3 (exterior)
• DIN 68705-3 / BFU 100
• BS 6566 Part 8 / WBP

FORMALDEHYDUTSLÄPP

Utsläppet av formaldehyd från Metsä Woods granskivor är fastställt enligt 
EN 717-1 och understiger med god marginal Class E1-kravet på 
≤ 0,100 ppm samt uppfyller de strängaste kraven i världen (≤ 0,030 ppm). 
Formaldehydutsläppet från Metsä Woods granskivor är cirka 0,018 ppm. 
Brandskyddsbehandlingen FireResist innehåller inte formaldehyd.

SKIVORNAS HÅLLFASTHETSEGENSKAPER

Hållfasthetsegenskaper och elastiska egenskaper för Metsä Woods 
granplywood anges enligt EN 789 och EN 1058 och återfinns 
i VTT-certifikat 4/95. 

ÖVRIG TEKNISK INFORMATION

Metsä Wood FireResist plywoodskivor är avsedda för inomhustillämpningar. 
Produkten är klassad för permanent inomhusbruk enligt kriterierna i NT 
Fire 054, Class INT. 

BEARBETNING

Metsä Wood Spruce FireResist plywood kan levereras med spont på två eller 
fyra sidor. Spontade skivor är alltid putsade. 

FÖRPACKNING

Metsä Woods granskivor är förpackade i en fuktresistent plast. 

FÖRPACKNINGSKVANTITETER

ANTAL SKIVOR PER PALL OCH TJOCKLEK

SKIVSTORLEK  mm 15 18 21 24 27 30

2400/2440 x 2500 x
1200/1220/1250

65 55 45 40 35 30

RESTPRODUKTER

Deponering av Metsä Wood Spruce FireResist-skivor ska ske i enlighet 
med gällande förordningar. Normalt får de brännas i temperaturer >850 C. 
Produkten innehåller inga tungmetaller eller halogenerade beståndsdelar. 

YTTERLIGARE INFORMATION
• VTT-certifikat 4/95, 2008 
• Handbok i finsk plywood, Finska skogsindustriförbundet, 2001 
• www.metsawood.com
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