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Technický leták
Pokyny pro balení desek
EGGER OSB a EGGER DHF

Koncept balení popsaný v tomto dokumentu platí pro všechny desky EGGER OSB (EGGER OSB s rovnou hranou, EGGER
OSB s perem a drážkou, střešní desky EGGER Roofing board, desky EGGER Ergo Board) a EGGER DHF desky.
Obal produktu je navržen tak, aby poskytoval nejlepší možnou ochranu před poškozením výrobku během skladování,
nakládky, vykládky a přepravy. Rovněž je přizpůsoben k ochraně horní desky proti prachu a přímému ůčinku slunečního
záření, aby se zabránilo nežádoucímu zbarvení.

Popis konceptu balení desek EGGER OSB a EGGER DHF
Balené položky
Podložky z dřev otřískové desky
Dřev otřískové lišty pro ochranu hran
PET / kov ov é obalové pásky

Funkčnost
Snadná manipulace vysokozdvižným vozíkem, bezpečné stohování
Ochrana hran před poškozením při nakládce a přepravě
Bezpečnost balení produktu během skladování, nakládky a přepravy

Pružná fólie
Lepenkov ý kryt

Ochrana proti prachu a dočasné vlhkosti
Ochrana proti prachu a slunečnímu záření pro vrchní desky, marketing

Etiketa na paletě

Identifikace produktu a technické vlastnosti (prohlášení o vlastnostech)

Podložky
Každá paleta (paket desek) je opatřena určitým počtem průmyslově vyrobených dřevotřískových podložek-prokladů v její
spodní části, což usnadňuje snadnou manipulaci vysokozdvižným vozíkem během vytváření stohů, nakládky a vykládky (obr.
1). Podložky jsou rozmístěny ve stejné vzdálenosti od sebe a jsou dostatečně tuhé a pevné, aby odolaly hmotnosti paketu.
Přesný počet potřebných podložek a také jejich osová vzdálenost je stanovena na základě dlouhodobých zkušeností
společnosti EGGER s bezpečným skladováním a zamezením poškození při přepravě desek OSB a DHF. Cílem je zajis tit, aby
všechny desky z každého paketu zůstaly nepoškozené navzdory hmotnosti ostatních paketů, které jsou na ně naskládány.
Minimální počet potřebných podložek a doporučená maximální osová vzdálenost jsou uvedené v Tabulce 1 (která je součástí
konceptu balení EGGER OSB a EGGR DHF):

(obr. 1)
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Formát desky
(délka mm x šířka mm)
2 440 x 1 220 / 2 500 x 1 250 / 2 500 x 675 /

Tloušťka (mm)

Počet podložek

Vzdálenost
k okraj i

4

≥ 250 mm

2 400 x 600 / 2 800 x 600

6 – 30

2 650 / 2 800 / 3 000 x 1 250

6 – 10

≥ 250 mm

2 650 / 2 800 / 3 000 x 1 250

11 – 30

≥ 250 mm

5 000 x 1 250

6 – 10

≥ 250 mm

5 000 x 1 250

11 – 30

≥ 250 mm

5 000 x 2 500

8 – 30

≥ 250 mm

(Tabulka 1)
Poznámka: Výše uvedená tabulka platí pouze pro pakety desek opatřených PET páskami. Přesný počet
podložek použitých pro konkrétní formát desky v kombinaci s tloušťkou se může mírně lišit, pokud se místo
PET pásek použijí pásky kovové.

Lišty na ochranu hran desek
Lišty na ochranu hran a okrajů dřevoštěpkových desek mají uprostřed vyfrézovaný kanál pro uložení PET / kovové
pásky,které umožňuje pevné a bezpečné zajištění každého paketu desek EGGER OSB s perem a drážkou, střešních desek
EGGER Roofing board, desek EGGER Ergo Board a EGGER DHF. Lišty na ochranu hran se připevňují na bocích a shora
každeho paketu desek po jeho zabalení pružnou fólií (obr. 2). Jejich účelem je chránit před poškozením křehké a frézované
hrany desek během skladování, nakládky, vykládky a přepravy.

Příklad: lišty na ochranu hran na desce EGGER OSB pero a drážka (obr. 2)
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PET / kovové obalové pásky
Pro bezpečnou ochranu jednotlivých desek v paketu se používají balící pásky o šířce 19 mm a tloušťce 1,27 mm z PET
materiálu (nebo kovové pásky15 mm x 0,5 mm). Ty se připevňují strojově na balicí lince v závodě. Počet pásek potřebných k
zajištění jednotlivých paketů desek EGGER OSB nebo EGGER DHF odpovídá počtu použitých podložek-prokladů. Napětí
pásek je nastaveno tak, aby bylo dostatečně silné pro zajištění bezpečnosti při skladování, manipulaci s vysokozdvižným
vozíkem a přepravě. Není však natolik veliké, aby způsobilo poškození hran desek.
PET / kovové pásky musí být ihned po vyložení palety na staveništi opatrně odříznuty a odstraněny, aby se uvolnilo napětí
v paletě a došlo k rychlému vyrovnání vlhkosti desek v souladu s okolním prostředím. Pro bezpečné provedení této práce se
doporučuje nosit ochranné brýle a používat speciální řezačku pásek nebo ostrý nůž.

Pružná fólie
Před připevněním PET / kovových pásek se pakety desek EGGER OSB s perem a drážkou, střešních desek EGGER Roofing
board, desek EGGER Ergo Board a EGGER DHF několikrát obalí na výrobní lince pomocí pružné fólie. Hlavním účelem fólie
je zabránit průniku a hromadění prachu uvnitř drážek na hraně desek, a to zejména při dlouhodobém skladování paketů ve
skladu nebo na staveništi. Obalení pružnou fólií přispívá navíc také k celkové bezpečnosti během přepravy a poskytuje
určitou ochranu proti vlhkosti, pokud se pakety skladují dočasně ve venkovním prostředí.

Lepenkový kryt paketu
Hlavním úkolem lepenkového krytu je chránit horní desku proti prachu a před přímým slunečním zářením tak, aby nedošlo k
nežádoucí změně barvy desky. Uplatní se také jako podložka pod napnutými obalovými páskami. Chrání tak okraje horní
desky před poškozením. Identifikaci výrobku na dálku usnadňuje logo EGGER vytištěné na delších přeložených stranách
lepenkového krytu (obrázek 3).

Příklad: vrchní lepenkový kryt připevněný na pakety desek EGGER OSB s rovnou hranou (obr. 3)

V případě střešních desek EGGER, desek Ergo Board a EGGER DHF je vrchní lepenkový kryt nahrazený lepenkovými pláty
přeloženými do pravého úhlu a zakrývajícími dva protilehlé horní rohy paketu (obr. 4). Tyto nárožní pláty v místě přidržuje
obal z pružné fólie.
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Příklad: boční lepenkový kryt připevněný na pakety střešních desek EGGER (obr. 4)

Etiketa na paletě
V plném souladu s mezinárodními předpisy pro CE značení, sledovatelnost produktu a snadnou identifikaci je každé balení
desek EGGER OSB a EGGER DHF dodáváno s produktovou etiketou velikosti A4. Je viditelně umístěná na boční přeložené
části horního lepenkového krytu. Na etiketě jsou uvedeny všechny informace v souladu s místními a mezinárodními předpisy
požadované pro úplnou identifikaci produktu, tzn.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prohlášení o vlastnostech (Declaration of Performance, v angličtině)
Formát (délka, šířka, tloušťka)
Počet kusů v balení
Technické třídy
Kvalita povrchu (broušený/nebroušený)
Číslo materiálu (kód výrobku podle položky v SAPu)
Čárový kód produktu
EAN kód produktu
Číslo výrobní zakázky (interní)
Datum balení (razítko QC)

Odpovídající prohlášení o vlastnostech v různých jazycích jsou k dispozici. Lze je kdykoli zdarma stáhnout z w ebových
stránek lokalního obchodního zastoupení společnosti. V případě problému s kvalitou, lze veškeré desky EGGER OSB a
EGGER DHF zpětně prověřit podle čísla výrobní zakázky vytištěného na etiketě zabaleného produktu. V takovém případě
musí zákazník postupovat podle standardních reklamačních podmínek firmy EGGER.

Obecná poznámka
Kvalitativní charakteristiky / technická data produktů EGGER OSB a EGGER DHF pro každý typ a rozsah tlouštěk desek jsou
uvedeny v příslušném Prohlášení o vlastnostech (Declaration of Performance, DoP), které je k dispozici na w ww.egger.com.
Další informace o skladování najdete v „Pokynech pro skladování desek EGGER OSB a EGGER DHF“.
Další informace o nakládce, přepravě, vykládce a manipulaci najdete v „Pokynech pro transport a manipulaci pro desky
EGGER OSB a EGGER DHF“.
Další informace o aklimatizaci, zpracování a upevnění naleznete v „Pokynech pro zpracování desek EGGER OSB a EGGER
DHF“.
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Dodatečné dokumenty
Prohlášení o vlastnostech desek EGGER OSB, Prohlášení o vlastnostech desek EGGER DHF, Pokyny pro transport a
manipulaci pro desky EGGER OSB a EGGER DHF, Pokyny pro zpracování desek EGGER OSB a EGGER DHF

Předběžná poznámka:
Tyto pokyny pro balení desek byly vyhotoveny dle nejlepších vědomostí. Poskytované informace se zakládají na praktických zkušenostech, interních zkouškách a odrážejí naši současnou
úroveň znalostí. Jsou určeny pouze pro informaci a nepředstavují záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít
jakoukoliv záruku. Kromě toho mohou technické změny produktových řad desek EGGER OSB a EGGER DHF vyplývat jak z dalšího vývoj e, tak i ze změn norem a právních předpisů. Proto
nemůže obsah těchto pokynů sloužit ani jako návod k použití ani jako právně závazný dokument. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky.
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