
Deska typu P3 (E1) je třívrstvá plošně lisovaná dřevotřísková deska  
vyráběná ze speciálně tříděných dřevěných třísek pojených vysoce  
kvalitní MUF pryskyřicí. Desky se dodávají v tloušťkách od 10 do 38 mm  
s nízkými tloušťkovými tolerancemi (oboustranně broušené). Desky  
splňují požadavky normy ČSN EN 312, typu P3 definované jako  

nenosné desky pro použití ve vlhkém prostředí. Svými vlastnostmi jsou  
desky P3 (E1) určeny pro použití ve stavebnictví jako podkladový materiál  
a v obalovém průmyslu. Desky P3 jsou díky hladkému broušenému  
povrchu vhodné i k potažení fóliemi, dýhami, dekoračními papíry  
i vysokotlakými HPL lamináty.

Další informace naleznete na www.kronospan.cz nebo získáte dotazem na zelené lince 800 112 222

Použití desek DTD P3: Výhody desek DTD P3:

 vysoká rozměrová přesnost a tvarová stabilita
 zvýšená odolnost proti vlhkému prostředí
 snadná fixace pomocí klasických spojovacích prostředků  
   (vruty, hřebíky, sponky)
 stejné pevnosti v ploše desky
 jednoduché opracování běžnými dřevoobráběcími  
   nástroji
 výhodný poměr cena / užitná hodnota
 provedení pero & drážka zajišťující automaticky dilatační  
   spáry mezi deskami
 možnost ekologické recyklace

Stavebnictví
 podklad pod podlahové krytiny
 podkrovní výstavba
 nenosné opláštění stěn a příček
Nábytkářství
 možná povrchová úprava laminováním, kašírováním, dýhováním 
 desky do vlhkého prostředí pro koupelnový či kuchyňský nábytek
 obložení do míst se zvýšenou vlhkostí
Obalový průmysl
 opláštění přepravních beden a obalů
 podkladové materiály

Sortiment dřevotřískových desek typu P3

   provedení formát [mm]

tloušťka [mm] / kusů v balení

palety / auto
10 13 16 19 22 25 28 38

4 x P&D 2050 x 925 70 54 44 37 32 28 25 18 26 - 31

DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TYPU P3 (E1)

* 4 x P&D – desky se vyrábí s hranami v provedení pero & drážka  
vyfrézovanými ze všech čtyř stran.
* Desky P3 je možno objednat v nestandardních formátech a také  
v provedení rovná hrana (min. odběr 150 m 3).

* Výrobní možnosti u provedení rovná hrana:
délka:    2440 – 5600 mm
šířka:         1830 – 2200 mm
tloušťky: 8,10,12,13,16,18,19, 22, 25, 28, 38 mm.



Všeobecné požadavky na třískové desky podle ČSN EN 312

vlastnosti
zkušební 
postup

požadavek

tolerance jmenovitých 
rozměrů

tloušťka (broušená deska) EN 324-1 ± 0,3 mm

délka a šířka EN 324-1 ± 5 mm

tolerance
přímosti boků EN 324-2 1,5 mm/m

pravoúhlosti EN 324-2 2,0 mm/m

vlhkost EN 322 5% - 13%

tolerance hustoty EN 323 ± 10%

obsah formaldehydu – třída E1  
(perforátor. metoda)

EN 120 8 mg / 100 g a.s.

Technické požadavky na dřevotřískové desky typu P3 podle ČSN EN 312

vlastnosti
zkušební 
postup

jednotka

požadavek

tloušťková třída v mm

> 6 
až 13

> 13 
až 20

> 20 
až 25

> 25 
až 32

> 32 
až 40

pevnost v ohybu EN 310 MPa 15 14 12 11 9

modul pružnosti v ohybu EN 310 MPa 2050 1950 1850 1700 1550

rozlupčivost

EN 319 MPa 0,45 0,45 0,40 0,35 0,30

po varném 
testu

EN 
1087-1

MPa 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06

po zkoušce 
cyklováním EN 321 MPa 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09

bobtnání

po 24 h EN 317 % 17 14 13 13 12

po zkoušce 
cyklování EN 321 % 14 13 12 12 11

Dřevotřískové desky P3 (E1) jsou vyráběny a testovány podle platných evrop-
ských norem (ČSN EN 312). Vlastnosti těchto desek vyhovují harmonizované 
normě ČSN EN 13986 a dalším platným předpisům Evropské unie, což potvrzují 
i vydané certifikáty.

Certifikace, kvalita:

Další informace naleznete na www.kronospan.cz nebo získáte dotazem na zelené lince 800 112 222

KRONOSPAN si vyhrazuje právo na technické změny.


