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Technický list 
 

Eurospan E1E05 TSCA P2 CE EAC (Rec. 181) 
Eurospan E1E05 TSCA P2 CE ECS (Rec. 191) 

 

 
EAC (Egger Audit Controlled): 
Vyrobeno z certifikovaného dřeva a kontrolovaných zdrojů, vhodné pro výrobky s certifikátem FSC®. 

ECS (Egger Controlled Sources): 
Vyrobeno z certifikovaného dřeva a kontrolovaných zdrojů, vhodné pro výrobky s certifikací PEFC. 

Certifikační prohlášení (doložka) na prodejních dokumentech je uvedeno pouze na žádost. 
 

 

Typ desky P2 v souladu s normou EN 312 
 
 

Mechanické vlastnosti 

Střední hodnoty  

Jednotka Tloušťka desky 

 [mm] >6 – 13 >13 – 20 >20 – 25 >25 – 32 >32 – 40 

Hustota EN 323 [kg/m³] specifické dle závodu 

Pevnost v tahu EN 319 [N/mm²] 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 

Pevnost v ohybu EN 310 [N/mm²] 11,0 11,0 10,5 9,5 8,5 

Modul pružnosti EN 310 [N/mm²] 1800 1600 1500 1350 1200 

Rozlupčivost EN 311 [N/mm²] 0,95 

Vlhkost desky* EN 322 [%] 4 – 13 

Emisní třída(-y) formaldehydu**  E1E05, CARB2, TSCA 

 
 
 
 
 

Všeobecné tolerance Jednotka Tloušťka desky 

 [mm] >6 – 13 >13 – 20 >20 – 25 >25 – 32 >32 – 40 

Délková a šířková tolerance EN 324 [mm] ±5,0 

Pravoúhlost EN 324 [mm/m] <=2,0 

Tolerance rovnosti hran EN 324 [mm/m] <=1,5 

Tloušťková tolerance EN 324 [mm] ±0,3 

Tolerance hustoty EN 323 [%] ±10 
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Stavebně fyzikální vlastnosti Jednotka Tloušťka desky 

 [mm] >6 – 13 >13 – 20 >20 – 25 >25 – 32 >32 – 40 

Třída chování při hoření   

V souladu s EN13986 

>9 mm a hustota >600 kg/m³ 

 D-s2, d0 

Hodnota odolnosti proti difuzi vodních par   

 
Střední sypná hustota 600 kg/m³ 

Střední sypná hustota 900 kg/m³ 

  µ vlhká 

15 

20 

 µ suchá 

50 

      50 

 

Tepelná vodivost EN 13986   

Střední hustota 600 kg/m³ 

Střední hustota 900 kg/m³ 

[W/(m*K)] 0,12 

0,18 

Zvuková izolace EN 13986   

EN 13986  R = 13 x lg(mA) + 14 

(mA = hmotnost desky na jednotku plochy kg/m²) 

Zvuková absorpce EN 13986   

Rozsah frekvence 

250 Hz až 500 Hz 

1000 Hz až 2000 Hz 

  
0,10 

0,25 

Biologická stálost EN 13986   

EN 335-3  Třída nebezpečnosti 1 

(bez kontaktu se zemí, suché prostředí 20°C / 65 % 
relativní vlhkost vzduchu) 

Obsah PCP EN 13986   

EN 13986 [ppm] <5 

 
 

* Při dodávce 
 

** Produkt splňuje následující emisní třídu(-y): 
 

E1E05: Podle „Nařízení o zákazech a omezeních při uvádění nebezpečných látek, směsí a výrobků na trh a jejich vydávání podle zákona o 

chemikáliích“ (nařízení o zákazu chemikálií, orig. Chemikalien-Verbotsverordnung – ChemVerbotsV) se na materiály na bázi dřeva v 

Německu vztahují zvláštní požadavky ohledně emisí formaldehydu. Potažené a nepotažené materiály na bázi dřeva proto nesmí být uvedeny 

na trh, pokud rovnovážná koncentrace formaldehydu ve vzduchu při zkoušce komorovou metodou překročí 0,1 ml / cbm (ppm). Referenční 

metoda: Emise formaldehydu komorovou metodou dle EN 16516. Zkoušky podle komorové metody EN 717-1 lze nadále provádět, ale 

výsledky zkoušky musí být vynásobeny koeficientem 2. 

 

CARB 2: Podle Kalifornské rady pro ovzduší (CARB) „Finální nařízení OPATŘENÍ PRO KONTROLU TOXICKÝCH LÁTEK ŠÍŘENÝCH 

VZDUCHEM KE SNÍŽENÍ EMISÍ FORMALDEHYDU Z KOMPOZITNÍCH DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ“, Kalifornský kodex nařízení 93120-

93120.12, hlava 17, článek 93120.2 (a) – Fáze 2 – při použití komorové metody podle ASTM E 1333 nesmí být u dřevotřískových desek 

překročena hodnota 0,09 ppm. 

 
TSCA: V souladu s US EPA 40 CFR část 770 „Normy emisí formaldehydu pro výrobky z kompozitních materiálů na bázi dřeva“, hlava VI Zákona 

o kontrole toxických látek (TSCA) – „TSCA hlava VI“, bod 40 CFR § 770.10 (b), nesmí být u dřevotřískových desek překročena hodnota 

0,09 ppm podle ASTM E1333 při zjištění pomocí komorové metody. 

 
 
 
 

Předběžná doložka: 

Tento technický list byl vypracován dle nejlepších vědomostí a s obzvláštní pečlivostí. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít 

jakoukoliv záruku. Navíc mohou z dalšího kontinuálního vývoje, jakož i ze změn norem a veřejnoprávních dokumentů, vyplynout technické 

změny. Proto nemůže obsah tohoto technického listu sloužit ani jako návod k použití ani jako právně závazný podklad. 


