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לוחות סטרונגבורד



רהיטים.  לייצור  הגלם  חומר  של  הבא  הדור  הינו   הסטרונגבורד 
לוח זה מיוצר מ-100% סיבים איכותיים של גבעולי החיטה )לא עץ(, 
שנותרו בשדה לאחר הקציר. באמצעות טכנולוגיית עיבוד מתקדמת, 
סיבי הקש בשילוב עם דבק P-MDI, נטול פורמלדהיד, עוברים תהליך 
של כבישה חמה והתוצאה המתקבלת – לוח בעל תכונות ייחודיות, 
לפתרון המושלם, הבריא והאיכותי ביותר לייצור  שהופכות אותו 

רהיטים איכותיים ואקולוגיים.

ללא פורמלדהיד, אפס פליטת כימיקלים/גז  •
עמיד בפני רטיבות ומזיקים )טרמיטים(  •

קשיח וחזק במיוחד, בעל שטח פנים חלק ונקי - קליברציה אחידה  •
נוח מאוד לעבודה ובעל אחיזת ברגים/קנטים ברמה גבוהה ביותר  •

לוח בעל תקן ישראלי 755 מעכב בעירה  •
)D-S1,d0 עם ציפוי; D-S2,d0 חשוף - ללא ציפוי(  

מגוון יישומים
לוח הסטרונגבורד מתאים למגוון רחב של יישומים הנדרשים לכל תעשיית 

העץ כגון: רהיטים, גופי ארונות ומטבחים, חיפויי קירות, משטחים ועוד.

לוחות הסטרונגבורד הינם חלק ממשפחת מוצרי העל כמו LSB ובירץ׳ 
ויתרונותיו הבולטים הם תקן האש ומחירו הנמוך יותר.

לוח 100% אקולוגי ידידותי לסביבה



לוחות אקולוגיים לחיים בריאים
עשוי מסיבי קש ממוחזרים המודבקים עם דבק P-MDI ללא 

פורמלדהיד, ששומר על הבריאות )דבק זה קיים גם במסתמי לב(.

ללא פורמלדהיד
על-פי המרכז הלאומי לבדיקת לוחות, פליטת פורמלדהיד למוצר 

זה נמדדה ב-0.02 מ"ג/ליטר, המהווה עשירית מכלל המותר בתקן 
E0 האירופי. פליטה מינימלית זו, מגיעה מחומרים טבעיים הכלולים 

בגבעולי הקש.

התנגדות לעיוות
הפיזיות של הלוח מתקבלת מקשיות הסיבים של גבעולי החיטה, 

מצפיפותם ומהאופן בו הסיבים והדבק משתלבים יחד בצורה 
יציבה וחזקה שמונעת את התעוותות החומר.

זו הסיבה שלוח זה בעל שטח פנים חלק ונקי, קשיח וחזק 
במיוחד, בעל קליברציה אחידה לכל אורכו, בעל יכולת נשיאת 

משקל גבוה והתנגדות לעיוות. )בשל האופן בו הפולימרים של דבק 
ה-P-MDI משולבים יחדיו בצורה יציבה, נעשה בו שימוש נרחב 

בתעשיית הרכב לייצור פגושים, בלמים ועוד וכן בתעשייה הצבאית 
לייצור שיריון, קסדות חסינות כדורים, רכבי שיריון ועוד(. לוח זה 

נוח מאוד לעבודה, עם משורים ומכונות CNC, בעל אחיזת 
ברגים/קנטים גבוהה ביותר.

עמיד בפני רטיבות
סיב החיטה בעל כמות גדולה מאוד של ווקס טבעי. בתהליך ייצור 
הלוח, דבק ה-P-MDI, בשילוב סיב החיטה, יוצרים פולימר מורכב 

בעל תכונות הידרופוביות מצוינות, המקנות ללוח אטימות ועמידות 
גבוהה ביותר בפני רטיבות )בהשוואה לחומרים אחרים(.

מעכב בעירה )חסינות לאש(
סיבי החיטה מכילים כמות רבה מאוד של סיליקון דו-חמצני, שהוא 

חומר טבעי מעכב בעירה. 
מבדיקות שעשו ללוח זה, עולה שהוא מעכב בעירה טבעי )תקן 
אירופאי( - דרגה B2, לעומת דרגה C בלוחות רגילים. כאשר לוח 

הסטרונגבורד עולה באש הוא יכול להתפחם נקודתית, כך שהאש 
אינה מתפשטת לעצמים אחרים וכתוצאה מכך רמת פליטת העשן 

מסווגת S0,1 )ללא פליטת עשן(.

תקנים
לוח עומד זה עומד בסטנדרטים ותקנים גרמניים ואמריקאים, 

גבוהים ומחמירים ביותר GB/T 20723-2008, כולל תקן ישראלי 755 
 )D-S1,d0 עם ציפוי; D-S2,d0 חשוף ללא ציפוי( מעכב בעירה

)ניתן לצפייה והורדה מאתר בלורן(.

ביצועים 
השוואת ביצועים בין לוח הסטרונגבורד לבין לוחות מסורתיים, הקיימים בשוק.

מאפייני הסטרונגבורד

סיבית ירוקהיחידהתיאור
)25/18/9 מ"מ(

MDF
)25/18/9 מ"מ(

סטרונגבורד
)25/18/9 מ"מ(

650-800≤450-800≤400-900≤ק"ג/מ"מדחיסות

≤MPaכוח כיפוף סטטי 13≥20≥ 13

MPa≥0.35≥0.45≥0.3כוח קשירה פנימי

≤Nכושר אופקי לאחיזת ברגים 1100≥ 1000≥ 1100

≥N≤700כושר אנכי לאחיזת ברגים 800≤ 700

שיעור התנפחות עובי החומר בשל 
ספיגת מים )לאחר שעתיים(

%≤8≤ 10%≤ 6

מ”ג/ליטרכמות פליטת פורמלדהיד
E1 ≤ 1.5MG/L
E1 ≤ 5.0MG/L

E1 ≤ 1.5MG/L
E1 ≤ 5.0MG/L

0

GB/T 4897.3-2003GB/T 11718-1999GB/T 20723-2008תקנים לאומיים

חומר גלם חשוף )ללא ציפוי( 
ציפויי PL )מלמין(: לבן, דמוי עץ אגוז, פשתן אפור

עוביים: 9, 16 מ"מ 
2,440 מ"מ מידות: 1,220

הזמנה מיוחדת מחו"ל: ניתן להזמין חומר זה בעוביים וציפויים השונים מהרשום, יש לפנות למנהל המכירות לגבי כמות מינימום ולוחות זמנים.

מידע להזמנה
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