Випробувальна лабораторiя

ТоВ (УкРСЕрТIФIкЕЙшн>

пkrainian

-Е"rппсапоп
330 l 8, M.PiBHe, вул.ýрчатова, 62Щ
тел: +380 '7з 77 32|'l7

e-mail

:

ukrcertifi cation@ukT,net

протокол
NЬ 379 вiд 12 травня 202|

р.

сертифiкацiйних випробувань клееноi багатошаровоi деревини з перехресним
розташуванням шарiв (CLT) товщиною 100 мм тришарова, що виготовлена ТОВ

(РЕЗАЛТ ХАУЗ)

PiBHe

-2a2l

Випробувальна лабораторiя ТоВ (УкРсЕРТIФIкЕИШН>
Е ]*rаiпiап
Протокол сертифiкацiйних випробувань

ýert,i{ication

Пiдстава для
випробувань

Рiшення Органу оцiнки вiдповiдностi

/

ль 379

CTopiHKa: З/8

орган сертифiкацii ТОВ

"Укрсертiфiкейшн" за Ns 780-Б/Д вiд 28.12,2020 р,

Надана
документацiя

Акт вiдбору та iдентифiкацiТ зразкiв: Органом оцiнки вiдповiдностi /
орган сертифiкацiТ ТОВ "Укрсертiфiкейшн" за Ns 780-Б/Д вiд
03.03.2021 р.

Виробник
продукцi'f

ТОВ кРЕ3АЛТ ЖУ3> 01034, м. КиТв, вул. Ярославiв Вал, 38;
адреса виробництва: '1 1501 , Житомирська обл., м. Коростень, вул.
Сергiя Кемського 'l'1Б

:

Об'ект

випробувань
одержання

Дата
зразкiв
Мета

випробувань

Клеена багатошарова деревина з перехресним розташуванням
шарiв (CLT) товlлиною 100 мм тришарова.
3разки - 3 шт, виготовлений у 2021р.
12 квiтня 2021 року

Перевiрка зразкiв на вiдповiднiсть:ДСТУ EN 16351:2020(EN
1 6351 :201 5, lDТ)'1Лiсоматерiали конструкцiйнi. ]fteeHa
багатошарова деревина з перехресним розташуванням шарiв,
Вимоги", п.п. 5.1.'1, 5,'1 ,2,5,1.3, 5.1.5, 5.1,6,'1, 5.1,6.2,5.1.6.3,
5.,1.6.4.1, 5,1.6.4,2, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2,2,4, 5.2,2,5, 5,2,2.7,
5.2,5,4,3, 5.2.5,5, 5,2,8, 5.2. 1 0. 1, 5,2,10,2,4.

Мiсце проведення Випробувальна лабораторiя ТОВ "УКРСЕРТlФlКЕЙШН"
випробувань

Умови

проведення

випробувань

Температура навколищнього середовища
Вiдносна вологiсть повiтря - (57+63)%.

проведення
випробувань

Початок випробувань:4 травня 202'1 року.
3акiнчення випробувань: 1'l травня 2021 року,

Час

+ (19+20)ОС

Методи випробувань :
ДСТУ EN 14339:2016(EN 14339:20) "Протипожежна TexHiKa. Гiдранти пожежнi

пiдземнi. 3агальнi вимоги та методи випробування".
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РЕЗУЛЬТАТИ

Номери
пунктiв
вимог

нд

5.1 .1

5,1.2

5.1 .3

5.1 .5

Табл иця

ВИПРОБУВАНЬ

1

Вимоги

Зразок Nq

EN 14339:2016(EN 14339:2005

CTopiHlca: 4/8

311

Результати вип робувань

Пиломатерiали, що застосовуються для
ламiнування.
,Щерев'янi дошки, що використовуються для
ламiнування, повиннi бути оцiненi на мiцнiсть
клас мiцностi згiдно з EN
або випробуванi вiдповiдно до EN 1408'|-1 i
338 _ с24
оголошенi як табличний клас мiцностi згiдно з
EN 338, клас мiцностi для конкретного
виробника або як oKpeMi значення. коефiцiонт
висоти, наведений у EN 384, можна не
враховувати. Вимоги EN 14081-1 також
застосовуються до класифiкацiТ плит товщиною
вiд б мм ло 22 мм
Ламiнування.
Якщо або характеристична мiцнiсть на розрив,
або характеристична мiцнiсть на згинання
мiцнiсть на розрив суглобiв пальцiв у пластинах, випробуваних
26Нlмм2; мiцнiсть на вигiн згiдно з,Щодатком Е, вiдповiдають вимогам,
15Н/мм2, вiдповiдають
наведеним у формулi (1) або (2), вiдповiдно,
формулам 1та2
властивостi ламiнацiй приймаються як TaKi
дерев'яних плит:
!ерев'янi шари
Кожен дерев'яний шар повинен бути
виготовлений з ламiнування одного класу
мiцностi або конкретного класу мiцностi
Шари виготовленi одного
виробника. Кожен дерев'яний шар може бути
класу мiцностi. Порода виготовлений з ламiнування, виготовленого iз
сосна звичайна
змiшаних порiд, якщо цi породи мають схожi
технiчнi властивостi, особливо щодо
набухання та усадки. Щари приймаються як
властивостi ламiнацiй, з яких вони виготовленi
Види
l-{ей европейський стандарт охоплюе
поперечно-ламiновану деревину, виготовлену
з дерев'яним ламiнуванням та дерев'яними
панелями з таких порiд: ялина звичайна
(Picea abies, РСАВ), ялина (Abies alba, ABAL),
червона деревина сосни звичайноТ (Pinus
sylvestгis, PNSY), дугласова ялина
(Pseudotsuga menziesii, PSMN), захiдний
деревина сосни звичайноТ
(Pinus sy|vestгis, PNSY)
болиголов (Tsuga hеtегорhуllа, TSHT),
корсиканська сосна (Pinus пigrа Агпоld subsp.
Laricio, PNNL), австрiйська сосна (Pinus пigга
Аrпоld subsp. Nigrо, PNNL), европейська
модрина (Lаriх decidua, LADC) , Сибiрська
модрина (Lагiх siЬiгiса, LASl), даурська
модрина (Lаriх gmelinii (Ruрг.) Kuzen.), Тополя
(застосовнi клони: Populus х ечrаmегiсапа cv
"Robusta", "Dогskаmр" , "l214" та "14551",

Вiдмiтка
orНl lLrDlнп\rч

Виконуеться

Виконуеться

Виконуоться

Виконуеться
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Номери
пунктiв
вимог

нд

51.6

1

5.1.6.2

5.1 .6,3

5.,I .6.4.1

5,1.6,4.2

Вимоги
POAL), Морська сосна (Pinus pinaster, PNPN),
сосна редiат (Pinus rаdiаtа, PNRD), ялина
ситка (Picea sitchensis, PCST), сосна жовта
жовта (Pinus palustris, PNPL), захiдний
червоний кедр (Thuja plicata, THPL), Жовтий
кедр (Сhаmаесурагis nootkatensis, CHNT).
КлеТ повиннi забезпечувати мiцний зв'язок у
поперечно ламiнованiй деревинi. !ля
поперечно ламiнованоТ деревини або ТТ
компонентiв, охоплених цим европейським
стандартом, слiд взяти таблицю 1: для
однокомпонентних полiуретанових клеТв -

п.5.1 .6.3
Фенольнi та амiнопластичнi клет повиннi
вiдповiдати вимогам EN 301, i, якtло потрiбно,
повиннi бути випробуванi та заявленi
вiдповiдно до EN 302-6,
Однокомпонентнi полiуретановi клеТ, tло
затверджують вологу, повиннi вiдповiдати
вимогам EN 15425 та В,2, беручи до уваги
умови, наведенi в В.'1. !ля затвердiння
вологою однокомпонентних полiуретанових
клеТв, що застосовуються в пальцевих
з'однаннях деревини модрини, тест на
розшарування згiдно EN 302-2. може бути
замiнений випробуваннями згiдно з EN 301:
2013, пЩодатокА, на породи деревини
модрини. для великих суглобiв пальцiв
повинен вiдповiдати вимогам EN 15425 щодо
товщини лiнiТ клею до 0,3 мм. Якщо потрiбно,
вплив клiмату на мiнiмальний час пресування
повинен бути перевiрений та заявлений
вiдповiдно до EN 15416-5.
Емульсiйнi полiмернi iзоцiанатнi клеТ повиннi
вiдповiдати вимогам EN 15425 таВ,2, беручи
до уваги умови, наведенi в В,1 . Якщо потрiбно
вплив клiмату на мiнiмальний час пресування,
тестування та декларування вiдповiдно до EN
1 54'l 6-5. Якщо максимальна використовувана
товщина лiнiТ клею становить 0,2 мм, цi
випробування проводять на зразках, що
мають товщинV лiнiТ клею 0.2 мм.
Випробування згiдно з EN 1 5425 та В,1 та В,2
може проводитись з максимальною товщиною
лiнiТ клею 0,3 мм замiсть 0,5 мм, якlло
товщина лiнiТ клею в готовiй поперечноламiнованiй деревинi не перевищуе 0,2 мм.
максимальна товщина лiнiТ клею 0,3 мм
застосовуватимуться вимоги, наведенi в EN
15425, з наступними винятками: -,Щля мiцностi
склеювання при випробуваннях на поздовжню
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Вiдмiтка
вiдповiдностi

Клей вiдповiдае п.5. 1.6.3

Виконуеться

Однокомпонентнi
полiуретановi клеТ

Не стосуеться

Однокомпонентнi
полiуретановi клеТ. Клей
готовий до
використання(В.1 )

Виконуеться

Не стосуеться

Однокомпонентнi
полiуретановi клеТ

Не стосуеться

товщина лiнiТ клею в
готовiй поперечноламiнованiй деревинi
становить 0,2 мм

Виконуеться
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kra,ilr
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Вимоги
мiцнiсть на розтяг згiдно EN 302-'l з товщиною
шею 0,3 мм, вимоги, наведенi в таблицi
2, повиннi вiдповiдати - Рля випробувань на
деформацiю повзучостi зразкiв, завантажених
на згинальнi ножицi вiдповiдно до EN 154'16-3,
зразки повиннi мати товщинч лiнiт клею 0,2 мм
Вiдповiднi геометричнi данi (розмiри
поперечного перерiзу, розмiщення, товlлина
шару та орiентацiя, наявнiсть пазiв, наявнiсть
крайових зв'язкiв та вiдношення ширини
шарування до товщини шарування повиннi
бути визначенi та оголошенi
3агальна товщина поперечно ламiнованого
брчса не повинна перевищчвати 500 мм
Готова товщина tl будь-якого шару повинна
бути бiльше або дорiвнюо б мм i бути меншою
або дорiвнювати 45 мм, за винятком
тришарового поперечного багатошарового
бруса, де внутрiшнiй дерев'яний шар може
мати готову товщину до 60 мм. ,Щля
криволiнiйного поперечного ламiнованого
бруса максимальна товща готовоТ товщини
ламiнацiТ також регулюеться радiусом г
кривизни ламiнату з найменшим радiусом у
межах поперечного ламiнованого бруса та
характерною мiцнiстю на вигин торцевих швiв.
Щля того, щоб зменшити розкриття та
трiщини, шарування може бути жолобчастим.
Глибина канавок може мати максимальну
глибину 90% товщини ламiнату та
максимальну ширину 4 мм, див, Малюнок 4.
Сумiжне ламiнування може бути з кромкою
або не з кромкою. Ширина зазорiв мiж
сусiднiми ламiнаторами в межах шару
деревини повинна бути менше або дорiвнюе 6
мм, див. Малюнок4. Готова ширина будьякого ламiнування в некрайовому склеоному
шарi, вiдстанi мiж сусiднiми канавками в
ламелях i вiдстанi мiж канавками i краями
ламiнацiя повинна бути бiльше або
дорiвнювати 40 мм. Готова ширина будьякого ламiнування повинна бути менше або
дорiвнюе 300 мм, див. Малюнок 5. Якщо це
передбачаеться, щоб заявити про мiцнiсть на
зсув при коченнi згiдно з 5.2.З,2,
застосовуються додатковi обмеження щодо
вiдношення ширини ламiнування до товщини

N9
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Вiдмiтка
вiдповiдностi

Bci данi наявнi

Виконуеться

100 мм

Виконуеться

лiнiТ

5.2.2.1

5.2,2.2

5,2.2.3

5,2.2.4

ламiнацiТ.

товщина шарiв

-

20 мм
Виконуеться

шарування без жолобкiв

мах

1

Виконуеться

1З2 мм
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Номери
пунктiв
вимог

нд

5.2.2,5

5.2,2.7

5.2.5.4.3

5.2.5.5

Вимоги
Виправлена товщина поперечного перерiзу
(див,5,2,2.6) не повинна вiдхилятися вiд
номiнальноТ товц]ини бiльш нiж на t 2 мм або
на 2О/о вiд номiнальноТ товlлини, залежно вiд
того, що бiльше. Виправлена товщина
поодиноких шарiв не повинна вiдхилятися вiд
номiнальна товlлина бiльше нiж на t 1 мм
Кожна розlfiадка повинна складати
щонайменше три шари, принаймнi два з них
зробленi з дерев'яного шарування. Приклад
макета з трьох шарiв наведено на рисунку 5.
Шари, виготовленi з ламiнацiТ або масивних
дерев'яних панелей, повиннi розташовуватися
ортогонально, якlло не виконуються наступнi
умови. В межах поперечного ламiнованого
бруса, виготовленого з чотирьох або бiльше
шарiв, до трьох сумiжних шарiв загальна
товщина не бiльше 90 мм може бути
приклеена паралельно зерну в напрямку
однiеТ з основних осей поперечно
ламiнованого бруса, див. малюнок 6. Сума
товщини Bcix шарiв панелей на ocHoBi
деревини в поперечно ламiнованому деревинi
може складати до 50% загальноТ товщини
поперечно ламiнованого бруса, див. малюнок
7. Шари панелей на ocHoBi деревини можуть
бути прикрiпленi до шарiв, виготовлених з
ламiнацiТ в однiй з основних осей панелей на
ocHoBi деревини
Мiцнiсть склеювання лiнiй клею мiж шарами
(випробування на зсув) Мiцнiсть зчеплення
лiнiй клею мiж шарами повинна бути
перевiрена випробуваннями на зсув згiдно з
flодатком l, оголошеним як метод
випробування "Прохiдний зсув". Бути
достатнiм, якщо характеристична мiцнiсть на
зсув fv, k, отримана в результатi випробувань,
дорiвнюе fv, k}'t,25N / мм2, а мiцнiсть на зсув
fvo кожнот лiнiт клею становить не менше 1N /
mm2. Бути достатнiм, якщо характеристична
мiцнiсть на зсув fv, k, отримана в результатi
випробувань, дорiвнюе fv, k23,5N l mm2, якщо
випробовувана клейова лiнiя мае мiцнiсть на
зсув fv <2 N / mm2, вiдсоток деревини в цiй
лiнiТ клею повинен бути 100%
Мiцнiсть зчеплення великих суглобiв пальцiв
Великi суглоби пальцiв можуть вважатися
довговiчними та надiйними, якlло виконуються
вiдповiднi мiнiмальнi виробничi вимоги,
наведенi в 1.6, Мiцнiсть зчеплення великих
суглобiв пальцiв повинна перевiрятися
випробуваннями на мiцнiсть на вигин згiдно з

Результати випробувань
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Вiдмiтка
вiдповiдностi

Виконуеться

5 шарiв

розташовуеться
ортогонально

Виконуоться

Виконуеться

вимоги, вказанi в п. 1.6
виконуються : вологiсть 1 1,2О/о', ЗаГаЛЬНа ТОВЩИНа
100 мм; без дефектiв;
товщина шарiв - 20 мм.

Виконуеться

Виш

л

шйi**-^

_ -- _.

_

.,r."" - r"л-l'Й-".r,*--r,- fiТйir,.-- -_ ----*;---l
.

ýщцtр_цгigд

Номери

I

rlyHKTiB
Еиплог

5,2,в

результати вип робу"**
"

Вимоги

_,

j'f::T:__,

" |вlдглоtslдностl
|

з 5.2.4,
5,2.4 великi счглоби пальцiв зг
Розмiри деревини змiнюються внаслliдок
rчабухання та усадки внаслiдок змiни BMicTy
вологи (для BMicTy вологи ни}кче точки
насичен1lя вOлокна, що може бути прийгlято як
25О/о для хвойних порiд). 3мiни розмiрiв
факl,tt.lний вппiст tзоJlоги * Виконуоться
11,2о/о
вологи
вl4значаються
змiни
BMicTy
внаслiдок
згiдно з 5.2,2.6. Коефiцiент деформацiТ волtоги
залежить вiд виду. Стабiльнiсть розмiру
повинна бут,и заявлена як фактор деформацiТ
вологи згiдно з 5.2.2.6 або як
_l
,Щовговiчнiсть мiцностi зчеплення гlовинна
бути виражена як: - види згiдно з 5.1 .5; - тип
деревина сосни зви,lайноt'
(Pinus sуlчеstгis, PNSY),
клею та сiмейство клеТв згiдно з 5.1.6; - i
Викоtrуеться
однокомпонентний
декларацiя про мiнiмальний час пресування
полiуретановий клейt
згiдно з 5.1 .6.2 або 5.1 .6.3 або 5.1 .6.4.1 , якщо
значення
цq_трLбрt9 ца ]
Повинен бути оголошений технiчний клас
згiдно з EN 139Вб _
панелей tta основiдеревини згiдно з EN
дерев'яний щит SWP, Для
13986. !овговiчнiсть LVL згiдно з EN 14374
сосни звичайноТ вiдповiдно1
повинна бути оголошена як природна мiцнiсть
Виt<сэнусться
до EN 350-2 природна
деревини, з якоТ вона виготовлена, вiдповiдно
грибiв:
3-4,
стiйкiсть до
до
до EN З50-2. ,Щля видiв, не перелiчених у EN
жукiв: S, ядрова деревина:
З50-2, природна стiйкiсть повинна бути
3-4, заболонь: 1
pta Bi
EN 350-1
-_----_--.|I

I

5.2.10.1

-,-1

i

,

,2,1о 2,

L

висновок.
Клеена багатошарова деревина з перехреснуlм розташуванням шарiв (CLT) товщиною '100
мм тришарова, що виготовлений ТОВ (РЕ3АЛТ ХАУ3>, вiдповiдае вимогам ДСТУ EN
16351:2020(EN 1635'1:2015,1DT), п.п. 5,1.1,5.1,2,5.'t.3,5,'1.5,5.1,6.1,5.1.6.2,5.1.6.3,5.1.6.4.1,

5,1.6.4.2,5,2.2.1,5,2.2,2,5,2,2.3,5.2.2,4,5.2,2,5,5.2.2,7,5,2.5,4,3,5.2,5,5,5.2.8,5.2.10.1,
5.2,10.2,4,

Виконавцi

lH>KeHep

:

Приглiтка:
1 .Протоко;r влrпробувань стосуеться,г
2.Про,гокол вилlзобувань не пiдлягас

Протокол сформував

:

!епутат О.С.

,в

так i по частинам, без дозволу випробувальrrоТ лабораторiТ
Ик лабораторiТ випробувань
ьних матерiалiв

езерський Д.А.

