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Splo no 
 
 Plo e iz naravnega lesa TILLY so ve slojne plo e iz masivnega lesa, pri katerih sta dva vzporedno 
potekajo a krovna sloja pod kotom 90

o
 zlepljena z osrednjo lego (u inek zapore).  Osrednje lege iz palic oz. 

desk so po dol ini sti no vpete. Krovni sloji so sestavljeni iz posami nih neprekinjenih zatesnjenih zlepljenih 
lamel. Krovni sloj in osrednja lega sta v osnovi izdelana iz iste vrste lesa. Trislojne plo e iz naravnega lesa 
TILLY se proizvajajo v skladu s standardom EN 13353. Pridr ujemo si pravico do sprememb, ki  jih 
pogojuje proizvodnja. 
 
 

Tehni ne lastnosti 
 
Vla nost ob odpremi:  10% + 3% v skladu z SWP/2 
Vrste lesa: smreka, macesen, duglazija 
Izmere plo : 
  standardna debelina: 19, 26 mm 

 dol inska mera: 5000 mm (4000mm and 4500 mm pri smreki) 
 irina: 1250, 2050 mm  
  pri naro ilu od 300 m

2
 dalje po elji razrez 

Debelina krovnega sloja: 5,5 mm 
irina krovnih lamel: 91 - 142 mm  

Povr ina: naravna neobdelana, obru ena s brusilnim zrnom K 60 
Emisijski razred za formaldehid: E1 
Razred protipo arne odpornosti: Ds2-d2, d0 v skladu z EN 13986; pri uporabi ustreznih sredstev za za ito 

proti po aru je mogo e dose i vi ji razred protipo arne odpornosti. 
 

Kakovost / razvr anje 
 
Za zunanjo uporabo (npr. fasade, spodnji sloj strehe) v osnovi priporo amo enostransko kakovost izgleda 
AB/C. Kakovostni razred AB zdru uje poleg finej e lesene strukture, pri kateri nastaja manj razpok, tudi 
ustrezen opti ni izgled. 

 

Opis kakovostnega razreda: 
 

Prednja stran: AB (ustreza pojavnemu razredu A v skladu z EN 13017-1) 
Zatesnjena povr ina, gladek do rahlo grobo obdelan les, zdrave trdno zara ene veje, dovoljene posami ne 
rne to kovne veje, mo ne posami ne la je zelenike, mo ni manj i dele i votlih sredic, dovoljena rahla 

barvna odstopanja, zati i iz naravnih vej, v ve ji meri dovoljene lise in izbolj ave lis, dovoljeni manj i prelomi 
vej in zvezdaste razpoke, brez polnil, dovoljene posami ne beljave (pri macesnu, duglaziji), v celoti 
homogena slika lesa. 
 
Zadnja stran: C (ustreza pojavnemu razredu C v skladu z EN 13017-1) 
Brez posebnih zahtev glede kakovosti, v ve jem obsegu mo na razbarvanja, vklju itev lubja, votle sredice, 
zelenike, veje, lise in razpoke, v celoti brez posebnih zahtev glede povr ine, brez izbolj av. Zadnjo stran je po 
elji mogo e zapreti z lesnim kitom (C+). 
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Primernost masivnih lesenih plo  za zunanja podro ja 
 
Enoplastne plo e 
Ker enoplastne plo e (lepljen les) nimajo zapornega sloja, niso primerne za povr insko prekrivanje fasad. 
Kr enje in raztezanje enoplastnih plo  ustreza obna anju obi ajnega masivnega lesa. Pomiki pri kr enju in 
raztezanju so za togo pritrjevanje preveliki, saj nastanejo razpoke, ki plo o v celoti uni ijo.  
 
Troslojne plo e 
Troslojne plo e TILLY so zlepljene po sistemu duroplasti ne se ninsko-melaninske smole v skladu z 
razredom lepljenja AW 100 (vodotesnost in odpornost proti kuhanju). Lepljenje plo  se izvaja prakti no brez 
formaldehida. Troslojne plo e je mogo e vgrajevati na za itenih zunanjih podro jih, predpogoj pri tem je 
s stali a gradbene fizike neopore na konstrukcija ob upo tevanju osnovnih na el konstrukcijske za ite lesa 
v skladu z DIN 68 800. Kljub lepljenju, odpornemu na vremenske pojave, je nujno upo tevati s stali a 
gradbene fizike neopore no izvedbo gradnje ter brezhibno za ito povr in in robov! 
 

Pomembni predpogoji 
 
Za zagotovitev optimalne odpornosti proti podnebnim vplivom pri zunanji uporabi (npr. na fasadah) 
priporo amo, da e v fazi na rtovanja im ve  pozornosti posvetite naslednjim osnovam konstrukcijske 
za ite lesa v skladu z DIN 68800: 
 
• uporaba samo na za itenih zunanjih podro jih 
• izogibajte se pritrjevanju masivnih lesenih plo  na ju no ali jugozahodno stran stavb (mo no son no 

sevanje) 
• zadosten napu  pri strehi  
• prilagoditev klime plo  klimi okolice na za itenih zunanjih podro jih 
• v splo nem samo navpi na monta a plo  z vertikalnim potekom vlaken, kar omogo a optimalen odtok 

vode 
• na zadnji strani neprekinjena povr ina za pretok zraka kot sloj za izravnavo vlage 
• uporaba nerjave ih sredstev za pritrjevanje 
• upo tevajte razmak med spoji najmanj 10 mm (na horizontalnih in vertikalnih spojih, na robnih in 

konstrukcijskih priklju kih), ne povzro ajte kapilarnih spojev 
• izogibajte se podro jem, kjer prihaja do brizganja vode, npr. na fasadnih povr inah 
• zadostna vi ina podzidka (najmanj 30 do 50 cm nad odbojno vi ino razpr itve vode) 
• konstruktiven odvod vode pri konstrukcijskih priklju kih, kot so okna in vrata 
• strogo izogibanje neza itenemu elnemu lesu, vse robove plo  za ititi 
• izdelava odkapnih robov: na vodoravnih robovih zarezati najmanj 15

o
 in rob zaokro iti; namestite 

nerjavno odkapno plo evino oz. pokrivne profile za odvajanje vode. 
• zaokro itev vseh robov glede na "poravnavo robov" premazov, polmer najmanj 2,5 mm 
• nujno priporo amo, da z vseh strani na povr ine nanesete ustrezen premaz  
• izogibajte se temnim premazom, ker se na ta na in povr ina mo neje segreva 
 

Pomembni napotki 
 
Zaradi vpliva temperaturnih sprememb nastanejo z naravnim kr enjem in raztezanjem lesa neizogibne 
razpoke, ki so lahko vidne tudi pri uporabi prekrivnih in visokoelasti nih premazov. Tudi lepljenje stikov vzdol  
stikov lamel lahko nabrekne na povr ino.  
Nastanek razpok, izstopanje stikov, posivitev in veganje so naravne lastnosti lesa. Pri uporabi na zunanjih 
povr inah lahko nastanejo v ve ji meri in jih ni mogo e upo tevati kot razlog za reklamacijo. Preden izberete 
troslojne plo e za uporabo na zunanjih povr inah, morate torej sprejeti naravne lastnosti lesa. 
 
Dodatne informacije o uporabi na zunanjih povr inah, monta i, obdelavi povr ine in vzdr evanju so na voljo 
na spletni strani "Holzforschung Austria" (www.holzforschung.at ). 


