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 חומר הגלם המומלץ 
לייצור רהיטים



רהיטים  דלתות,  לבניית  תוכנן  בעולם.  מסוגו  הראשון  הלוח 
יאכטות, מספנות  כגון:  גם בתחומים אחרים  ומשמש  ומטבחים 

ויישומים שונים בתחום הרכב.

לוח ייחודי ברמת הנדסה גבוהה, המבטיחה למשתמש ביצועים 
מכניים המשתווים לאלו של לוחות רב שכבתיים אחרים במחיר 

נמוך יותר.

הרהיטים  בענף  הסטנדרט  את  מחדש  מגדיר   LSB-ה  לוח 
חדשנות,  שלנו:  והערכים  לתרבות  מצויינת  דוגמה   ומהווה 
ניסיונות  למרות  ייצור.  בתהליכי  והתייעלות  סביבתית  קיימות 
תכונות  של  במונחים  ייחודיים  נשארו  אלה  לוחות  רבים,  חיקוי 

ומאפיינים.

מאפיינים:

אידיאלי לציפוי  

עמיד בלחות  

קל ונוח לעבודה  

כוח אחיזה מעולה עם ברגים וקיבועים שונים  

ללא תוספת פורמלדהיד  

עובי חומר אחיד )קליברציה(  



אידיאלי לציפוי

לוח LSB ניתן לציפוי על-ידי:  PP )פוליפרופילן(, למיטאצ׳, הכנה לצבע, HPL )פורמייקה( ואקריל. 

LSB עם ציפוי PP/למיטאצ'

LSB צבוע

LSB עם ציפוי HPL )פורמייקה(

LSB חשוף



 סיבי הליבות הפנימיות של לוח הפופלר מאופיינים בגודלם 
 )עד גודל של 120*40 מ"מ( ולמרות היותם דקים מאוד )0.6 מ"מ(, 

 התוצאה המתקבלת הינה לוח רבוד המבטיח יציבות מבחינת 
מימד וחוזק תוך כדי אמצעי להחזקת ברגים וקיבועים נוספים. 

 בדוגמה משמאל ניתן לראות את מימדי הסיבים וחלקיקי העץ,
המשתמשים לייצור פופלר.

האם ידעת?

בנייה ב-5 שכבות  6

ליבת הלוח מורכבת משלוש שכבות בכיוונים מנוגדים, עם כיוון סיבים זהה בכל שכבה.

מקורו של עיצוב זה נובע מלוחות בנייה מסוג LSB, לכן מבטיח חוזק מכני גבוה וכן כוח אחיזה מעולה עם ברגים וקיבועים נוספים.

שתי השכבות החיצוניות עשויות מיקרו חלקיקי פופלר. שטח הלוח אחיד, בצבע בהיר, חלק ושטוח; תכונות אלו הופכות את 

הלוח למושלם לכיסוי.

שכבה 1 - מיקרו חלקיקי פופלר 

שכבה 2 - סיבי ליבה לאורך

שכבה 3 - סיבי ליבה לרוחב

שכבה 4 - סיבי ליבה לאורך

שכבה 5 - מיקרו חלקיקי פופלר



תקני איכות  5

קביעת תקן גמישות בכיפוף וכוח כיפוף לוחות מבוססי עץ בעובי נומינלי של 3 מ"מ.  :EN 310 תקן 
תקן הגמישות של כיפוף וכוח כיפוף נקבע על ידי החלת עומס למרכז חתיכה ומחושב באמצעות    

השיפוע של האזור הליניארי.   

תקן אירופאי המפרט שיטה לקביעת התנגדות לנסיגה צירית של ברגים.   :EN 320 תקן

הברגה בקנטהברגה על שטח פניםאלסטיותתאור בדיקה

EN 310EN 320EN 320תקן

.N Min.N Minעובי.N/2mm Min  יחידת מידה

LSB 36001200800לוח

P2 1600700400סיבית

1600700400סיבית P3 )ירוקה(

MDF 72022001080700



שומרים על כדור הארץ  4
מאושרים.  ממטעים  בתוליים  פופלר  מעצי  בעיקר  מיוצר   LSB  לוח 

החיתוך. אחרי  מחדש  ונשתלים  יערות  שאינם  במטעים  גדלים   העצים 

משקל לקל   LSB-ה לוח  את  הופך  ראשי,  כמרכיב  הפופלר,  בעץ   שימוש 

ונוח לעבודה: אינו מתפצל ובלאי כלי העבודה הינו 30% פחות לעומת עבודה 

עם סוגי עץ אחרים.

יכול  זה  עץ  יערות.  כריתת  על  משפיעים  שאינם  במטעים  גדל  הפופלר  עץ 

לגדול למשקל של 6.5 / 7.5 טון בתקופה של 10 שנים: קצב צמיחה הגבוה פי 

שניים מקצב הצמיחה של עצים אחרים, כולל אשוח.

.PEFC-ו FSC מגיעים עם תעודות תקן סביבה, מסוג LSB לוחות

יישומים  3

ריצוףרהיטים

עשה זאת בעצמךתערוכות ובמותאריזות

דלתות ומשקופים

קראוונים

כלי שיט



דבק MDI הינו 100% ללא פורמלדהיד. לוח LSB עומד בדרישות תקן NAF - הגבוה בעולם במונחים של זיהום 

מקורה ומספק מענה לבעיית איכות האוויר בחללים סגורים. משמעות השימוש בדבקים בעלי ביצועים גבוהים 

הינה צורך בכמות מינימלית של דבק, פחות מ-4%.

תכולת דבק ממוצעת ק"ג/מ"ק

HDF137

84סיבית

71סנדוויץ

38לוח מלא פנל

LSB25

הנתונים בטבלה הינם ערכים מייצגים מבדיקות מעבדה פנימיות   * 
שנעשות על פי תקן על דוגמאות המוצר  

אלה  מוצרים  של  פורמלדהיד  פליטת  אחריות.   - ב-100%  פורמלדהיד  ללא  לוחות 

שווה לאלה של עץ טבעי, בהתאם לדרישות השוק העדכניים ביותר בתחום איכות 

אוויר באזורי מגורים.

בחירה בלוחות אלה מבטיחה לצרכן שלא תהיה כל עליה בערכי זיהום פנימי.

* המוצרים נבדקים במעבדות עצמאיות מוכרות ברמה בינלאומית ומגיעים עם דו"ח בדיקה.

1 לוח LSB עמיד בלחות
 הדבק הקושר את לוח ה-LSB נקרא MDI )מתילן דיפניל דיסניאנאט(. דבק זה עמיד בלחות ונקשר היטב עם עץ. 

 .)EN 335 לבטוח בשימוש בסביבה פנימית או חיצונית מקורה )לפי תקן LSB-תכונות אלו הופכות את לוח ה

תקן התנפחות מס׳ EN317 מקנה גבול התנפחות מקסימלי למידת לוח של עד 14%.    
תוצאות בדיקת לוח LSB עומדות מתחת לתקן ומגיעות ל- 8%.  

בדיקת התנפחות מגדילה את אחוז עובי הלוח לאחר שהיה שקוע במים בטמפ' של 20° למשך 24 שעות  *   
הנתונים מתייחסים ללוחות בעובי 13 - 20 מ"מ  *  

לוח LSB ללא פורמלדהיד  2
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 באר שבע:
 רח' הפועלים 19, 

א.ת. עמק שרה

 ירושלים:
 רח' יד חרוצים 14, 

א.ת. תלפיות

 צ'ק-פוסט, חיפה:
רח' מרקוני 18

CONCEPT בלורן 
 דן דיזיין סנטר, בני-ברק:

 רח' לח"י 2, 
קומת כניסה, חנות 119

 בית בלורן, ראשל"צ:
 רח' המדע 2, 

א.ת. מעוין שורק

מרכזי המידע נועדו בשבילכם, לקבלת מידע מקיף ומלא על פתרונות פרזול ועיצוב למטבחים ולרהיטים  

אתם מוזמנים למרכזי המידע של בלורן - המקום בו תוכלו לראות, לגעת ולהרגיש  

  גישה לנכים בכל מרכזי המידע
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