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Gelamineerd fineerhout – Taleon Terra

Bouwelementen –
natuurlijk van hout
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• Gelamineerd fineerhout voor diverse toepassingsgebieden
Toepassingsgebieden
Balken, daksparren, steunen,
gordingen, bovenregels, raam- en
deurlateien, moerbalken, onderbalken, plafondversterkingen enzovoort
Veelzijdige industriële toepassingen.
Systeemcomponent in het
bouwsysteem STEICOconstruction.

• Beschikbaar in grote diktes en verschillende afmetingen
• Bijzonder hoge sterkte
• Uitstekende maatvastheid
• Goede uittreksterkte van schroeven
• Slanke bouwelementen, gering gewicht
• Vermijdt verzakkingen
• Extreem stevige assemblage bij gebruik van houtverbindingsmiddelen
• Bijzonder efficiënt gebruik van het basismateriaal hout

Meer informatie vindt u op www.steico.com

Kwaliteit en rentabiliteit

STEICOultralam™: Gelamineerd fineerhout voor
de zwaarste eisen
STEICOultralam™ bestaat uit meerdere lagen van
ongeveer 3 mm dikke, onderling verlijmde grenen- en
vurenfineren. Dankzij een ver doorgevoerde selectie van
de fineerbladen worden zeer homogene bouwelementen
geproduceerd. Deze opbouw verleent STEICOultralam™
maximale sterkte en een hoge dimensionele stabiliteit.
Tegelijkertijd wordt vervorming door krimp en uitzetting verminderd. Het uitgekiende productieproces
biedt de mogelijkheid tot het vervaardigen van
plaatvormige bouwelementen in een grote waaier
van afmetingen : tot maximaal 20,50 meter lang en
1,25 meter breed.

Diktes van
19 - 106 mm

Breedtes
tot 1,25 m

2

STEICO ultralam™

Lengtes tot 20,50 m

CE-certificering
Het instituut voor materiaalonderzoek Stuttgart heeft in een eerste aanloop de kwaliteit
STEICOultralam R™, met overlangs verlijmde fineerlagen CE-gecertificeerd. De certificering van
STEICOultralam X™ met kruislings verlijmde fineerlagen wordt momenteel voorbereid en zal binnenkort
beschikbaar zijn.

STEICOultralam™

Productie op topniveau

Opslagplaats voor rondhout

Schillen van de fineren: Verwerking van een stam in 3 sec.

Fineerlaag op weg naar verdere bewerking

Grenzebach droger en fineersortering

Fineerverlijming en fineer
plaatsing

De momenteel langste
Dieffenbacher pers ter wereld

Plaatmateriaal na de pers

Doorlopende kwaliteitscontrole volgens Europese richtlijnen

In de buurt van Moskou (Rusland) heeft Taleon Terra
de wereldwijd modernste productie-installatie voor
fineerhout gebouwd – met STEICO als exclusieve
verkooppartner. Ultramoderne installatietechniek
en internationale ingenieurskennis garanderen een
constant hoge productkwaliteit.

STEICOultralam R™ is ÉÉn
van de sterkste houten bouwmaterialen

Dwarsdoorsneden met
gelijke buigsterkte
24 cm

12 cm

STEICO beschikt over jarenlange ervaring in de productie en verkoop van houtproducten en ecologische
bouwmaterialen. Zo biedt STEICO niet alleen deskundig technisch advies en commerciële ondersteuning,
maar zorgt het bedrijf ook voor een uiterst betrouwbare leverservice op internationale schaal.

De actuele testwaarden die in het kader van de CE-certificering werden bepaald, bevestigen de hoge kwaliteit van STEICOultralam R ™. De karakteristieke
buigsterkte bedraagt over de smalle kant 48 N / mm2 en over de platte kant
50 N / mm2. Hiermee is de buigsterkte dubbel zo hoog als bij normaal KVH. De
karakteristieke druksterkte bedraagt niet minder dan 38 N / mm2 en de elasticiteitsmodulus heeft in vezelrichting een gemiddelde waarde van 14.000 N / mm2.
Dat wil zeggen: slankere bouwelementen, minder materiaal en lagere kosten.

6 cm

16 cm
8 cm
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Gelamineerd fineerhout – Taleon Terra

Universeel houten bouwmateriaal
voor staafvormige bouwelementen. Bij
STEICOultralam R™ zijn alle fineerlagen
verlijmd in de lengterichting.

Bij STEICOultralam X™ is ongeveer een
vijfde van de fineerlagen kruislings verlijmd
waardoor het draagvermogen bij gebruik
als plaat alsook de vormstabiliteit en stijfheid nog aanzienlijk verhoogd worden.

Speciale kwaliteiten voor industriële
toepassingen kunnen op verzoek, met
behulp van de modernste technolgie,
worden geproduceerd.
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STEICOultralam R™ is CE gecertificeerd.

5
CE-certificering verwacht eind 2009.
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STEICO ultralam™
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Leverbare uitvoeringen van STEICOultralam R™
Lengte [mm]

Dikte [mm]

Breedte [mm]

Stuks / pak.

200

30

Gewicht / pak. [kg]
Ong. 1.690

220

30

Ong. 1.690

240
25
Ong. 1.690
sTeiCo : TradiTie en innovaTie
verenigd in39een modern
bouwConCepT
12.000

Met twee productiesites in Polen (Czarnków en Czarna Woda) en één productiesite in Frankrijk (Casteljaloux), beschikt het bedrijf over de grootste capaciteit
Opslag / transport
van kwaliteitsproducten op basis van hout en hennep
12.000
STEICOultralam™
fiin heel Europa. Gelamineerd
De productielijnen
behoren tot de
neerhout moet vlak en droog worden
modernste in West-Europa. Jarenlange ervaring, geopgeslagen. De afstand tussen de onkoppeld aan de nieuwste technologieën, maken het

dersteuningen mag niet langer zijn dan
2,0 m. STEICOultralam™ moet gedurende
het transport tegen mogelijke verontreigeCerTifiCeerd
niging worden beschermd.voor miLieuvriendeLiJke
12.000

300

20

Ong. 1.690

360
15
Ong. 1.690
mogelijk om innovatieve,
kwaliteitsvolle
isolatiepro400
15
Ong.
1.690
ducten en constructie-elementen aan te bieden.
200

30

Ong. 1.950

360

12

Ong. 2.340

Alle houtvezelproducten
van STEICO
worden
gepro220
30
Ong. 2.140
duceerd volgens240
de Europese normen
EN
13171
en
25
Ong. 1.950
45
EN 622-4. De hennep
isolatieplaten
worden
gepro300
20
Ong.
1.950
duceerd volgens360
ETA-06 / 0040 en
en de
15 Z-23.16-1598
Ong. 1.750
I-liggers volgens400
ETA-06 / 0238 van
15 BBA. Permanente
Ong. 1.950
interne en externe
staan
borg
200 kwaliteitscontroles
18
Ong.
1.950
voor de hoogst mogelijke
productiekwaliteit.
Sinds
220
15
Ong. 1.790
15
Ong. 1.950
augustus 2003 is240
de productie bovendien
ISO75
300 9001: 2000 TÜV
12 Süddeutschland)
Ong. 1.950
gecertificeerd (ISO
Gedrukt op FSC-gecertificeerd papier | datum 09 / 2009. Vermeldingen in de actuele uitgave zijn van kracht. Vergissingen voorbehouden.

Certificering
STEICO
AG is actief in alle delen van de wereld.
STEICOultralam R™ wordt geproduceerd
Degecontroleerd
hoofdzetel van
de de
onderneming
en
volgens
geharmoni- is gevestigd in
Feldkirchen
bijproductnorm
München (Duitsland).
Het bedrijf verseerde
Europese
EN 14374.
schaft werkgelegenheid aan ongeveer 900 mensen.
STEICO biedt een totaal systeem aan van
ecologische
12.000
bouwproducten op basis van hout en hennep.

STEICO staat borg
voor kwaliteit,
zekerheid,
veilig400
9
Ong. 1.950
heid en service. 200
18
Ong. 2.340

kwaLiTeiT
90

220

15

Ong. 2.140

240

15

Ong. 2.340

300

12

Ong. 2.340

STEICO AG is de eerste producent van houtvezelplaten
Het totale gamma
is
360van STEICO isolatieproducten
9
Ong. 2.100
kwaliteitsladie FSC® gecertificeerd is voor het totale productassornatureplus® gecertifi
400 ceerd. Dit Europese
9
Ong. 2.340
VOCHTINWERKING
staat
voor
timent. FSC® (Forest Stewardship Council)
bel staat
borg voor
de bescherming
van de gezondheid
Andere
afmetingen,
speciale
kwaliteiten
en leveringen
van andere
STEICOultralam™
Gelamineerd
fineer- op een
het
beheer en gebruik
van bossen
ecologisch
en van
het milieu
in de bouwwereld. natureplus® proverpakkingseenheden
zijn
mogelijk
op aanvraag.
hout moet worden
beschermd
tegen teSTEICO haar steentje
ducten worden hoofdzakelijk gemaakt uit hernieuwverantwoorde
manier.
Zo draagt
hoge vochtinwerking (bijvoorbeeld met
bare
grondstoffen. voor
De productie
kenmerkt zich
bij tot het behoud van onze planeet. Géén
ontbosKarakteristieke
rekenwaarden
STEICOultralam
R™ door
afdekfolie). STEICOultralam R™ wordt af
2
volgens EN 14374
voor een
metingen
volgens Eurocode 5 in
N / mmtijdens
laag
energieverbruik.
Zowel
de
productie
sing
of
het
gebruik
van
biocides,
maar
bescherming
en
fabriek geleverd met een houtvochtigals bij de verwerking
van de producten worden lage
verbetering
van
bio-diversiteit.
heid van 8 % - 10
% de
en heeft
de volgende
Plaat-	SchijfDe karakteristieke densiteit bebelasting
belasting
(als balk)
emissies gemeten. Strenge eisen en
regelmatige
conkrimp- en uitzettingspercentages (in %
draagt 480 kg / m3. Voor het bepalen
per % verandering van de houtvochtigeen hoog kwaliteitsniveau. Volgenvan de grootte-invloedtroles
wordt garanderen
met
heid onder verzadiging van de vezels):
de gerenommeerde, onafhankelijke instituten voeren
exponent s = 0,15 gerekend.
de controles uit :
Krimp- en uitzettingsmaten in:

Buigsterkte evenwijdig aan de vezel fm,0,k

Dikte t

0,24 %

Treksterkte evenwijdig aan de vezel ft,0,k

Breedte b

0,32 %

Lengte l

0,01 %

50,0

48,0

• ECO Umweltinstitut
36,0
36,0
• TÜV Süddeutschland
38,0
38,0
Druksterkte evenwijdig aan de vezel fc,0,k
• IBO Institut für Baubiologie
und -ökologie,
Oostenrijk
3,0
6,0
Druksterkte loodrecht op de vezel f
c,90,k

STEICOultralam R™ is FSC gecertificeerd.

Schuifsterkte fv,k

5,0
STEICO garandeert –*
een waterdichte kwaliteitscontrole
:
14.000
de bomen in het bos tot en met14.000
het eindproduct,
–* verwerkt.
350
dat in de bouw wordt

Elasticiteitsmodulus E0,mean
vanaf
Schuifmodulus Gmean

CERTIFIED
BY SGS SGS-COC-0547
©
FSC TRADEMARK 1996 FOREST STEWARDSHIP COUNCIL A.C.

Productie
gecertificeerd
ISO 9001:2000

Hoog draagver- Hoge
mogen, grote
maatvastheid
spanwijdtes
European Technical Approval ETA-06/0238

Uw STEICO vakhandel

natuurlijk bouwen & wonen

Zeer geringe
toleranties

Eenvoudig te
verwerken

STEICO AG
Werk Czarnków

Z-23.15-1452

Aangepast aan
STEICO I-liggers

www.steico.com

The Trademark of FSC (Forest Stewardship
Council) identifies products which contain
wood from well managed forests according
to strict environmental, social and economic
standards.
Ökotest evaluated the German FSC-Standard
as "very good".

Cert no. GFA-COC-001661

* wordt momenteel bepaald

