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KAS YRA VMG LIGNUM BOARD?

VMG Lignum Board yra inovatyviems pastatams skirtos
klijuotos medienos drožlių plokštės (MDP), naudojamos
statybai, konstrukcijoms ir apdailai. Tai yra viena
efektyviausių organinių statybinių medžiagų žiedinės
ekonomikos požiūriu: ją gaminant didžiausia medienos
biomasės dalis yra paverčiama ilgalaikiais aukštos kokybės
produktais.
Gamybos proceso metu medienos drožlės maišomos
su rišančiąja medžiaga, atitinkančia aukštus ekologinius
reikalavimus (emisijos klasė E1). Tuomet mišinys karštais
presais supresuojamas į atitinkamų matmenų lakštus.
Pagal poreikį jų kraštai yra paliekami lygūs arba frezuojami.
VMG Lignum Board yra atspari apkrovų poveikiams. VMG
Lignum Board P5 ir P7 yra atsparios drėgmei. Šie produktai
yra puiki alternatyva tradicinėms OSB/3 ir OSB/4 plokštėms
ir gali būti naudojami 1 ir 2 eksploatacijos klasėse. Produktų
asortimente turime ir sausoje aplinkoje naudoti skirtas
VMG Lignum Board P4 bei VMG Lignum Board P6.
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VMG GROUP

PRIVALUMAI

Lengva apdirbti, naudoti

Atsparios drėgmei
(P5 ir P7)

Lengva valyti

Mažas storio išbrinkimas
(iki 10%) (P5 ir P7)

Lygus paviršius

Universalus naudojimas

Gera šilumos izoliacija

Gerai izoliuoja garsą

Skirtos atlaikyti apkrovas

VMG GROUP

Mažesnis garų pralaidumas
lyginant su OSB (P5 ir P7)

Daugkartinis panaudojimas
arba perdirbimas

Plokštės mechaninis
atsparumas tiek skersine,
tiek išilgine kryptimis yra
vienodas, nes drožlės
išsidėsčiusios visomis
kryptimis
Gamybai taikomi aukšti
ekologijos standartai
(formaldehido emisijos
klasė – E1)
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NAUDOJIMO SRITYS
Sienoms VMG Lignum Board | Wall
(su užsifiksuojančia jungtimi)
Grindims VMG Lignum Board | Floor
(klijuojamos klijais ir sukamos varžtais)

Stogams (nuolydis ≥16°)

Betono klojiniams
Vietoms, kurias reikia apsaugoti nuo
drėgmės, ar drėgnoms patalpoms
(P5 ir P7)
Įvairiems statybų ir transportavimo
pagalbiniams komponentams
VMG Lignum Board gali būti naudojamos 1 ir 2 eksploatacijos klasėse.
Eksploatacijos klasė
Panaudojimo sritis
1
Šildomų pastatų stogų, sienų ir pertvarų
konstrukcijoms.
2

Nuo tiesioginio drėkimo apsaugotoms
nešildomų pastatų stogų, sienų,
perdangų ir pertvarų konstrukcijoms.
Drėgnose patalpose esančioms nuo
tiesioginio drėkimo apsaugotoms ir gerai
vėdinamos šildomų pastatų stogų, sienų,
perdangų ir pertvarų konstrukcijoms.
Virš grunto įrengtoms grindims.

* lentelės duomenys iš EN 1995-1-1
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APDIRBIMAS IR APDAILA

VMG GROUP

VMG Lignum Board | Wall Regular

VMG Lignum Board | Floor Regular

VMG Lignum Board | Wall

VMG Lignum Board | Floor

VMG Lignum Board | Ready to Paint

VMG Lignum Board | Decor Wall
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VMG LIGNUM BOARD
ASORTIMENTAS
VMG Lignum Board galimi tipai:
P4 – apkrovų veikiamos plokštės, naudojamos sausoje aplinkoje;
P5 – apkrovų veikiamos plokštės, naudojamos drėgnoje aplinkoje;
P6 – didelių apkrovų veikiamos plokštės, naudojamos sausoje aplinkoje;
P7 – didelių apkrovų veikiamos plokštės, naudojamos drėgnoje aplinkoje.
* duomenys iš EN 312

VMG LIGNUM BOARD | FLOOR:

Storis:
18, 20, 22, 38 mm

Plotis:
300 – 1200 mm

Ilgis:
1200 – 3000 mm

Galimi kraštų apdirbimai
T&G 4, T&G 2, Regular

VMG LIGNUM BOARD | WALL:

Storis:
10, 12, 15, 21 mm

Plotis:
300 – 1200 mm

Ilgis:
1200 – 3000 mm

Galimi kraštų apdirbimai
T&G 4, T&G 2, Regular

VMG LIGNUM BOARD | READY TO PAINT:

Storis:
10, 12, 15, 21 mm

Plotis:
300 – 1200 mm

Ilgis:
1200 – 3000 mm

Galimi kraštų apdirbimai
T&G 4, T&G 2, Regular

VMG LIGNUM BOARD | DECOR WALL :
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Storis:
10, 12, 15, 21 mm

Plotis:
300 – 1200 mm

Ilgis:
1200 – 3000 mm

Galimi kraštų apdirbimai
T&G 4, T&G 2, Regular

SANDĖLIAVIMAS IR PRIEŽIŪRA
Kad gaminiai neprarastų savo išvaizdos ir kokybės, jie turi būti sandėliuojami
pagal tolimesnes rekomendacijas:

Apsaugoti kraštus ir kampus nuo
pažeidimų.

Gaminiai gali būti sandėliuojami patalpose, kurios apsaugotos nuo tiesioginės
saulės ir lietaus. Atviros pastogės nelaikomos sausomis patalpomis.

Vengti kontakto su abrazyviniu
paviršiumi ar smėliu.

Visos atramos turi būti vertikaliai išlygiuotos, kad neatsirastų papildomas lenkimas
ir deformacijos.

MAX - 2

Plokštės negali būti nešamos
horizontalioje padėtyje, nes gali lūžti.

150

700

150

Visi gaminiai turi būti vienodai paremti ir ne
didesniu, kaip 700 mm ir 150 mm tarpu, o
kur yra daugiaaukštis pakavimas - ne toliau,
kaip 150 mm tarpu nuo gaminio galo.
VMG GROUP

Maksimaliai paletes galima
sukrauti 2 aukštais.

Sandėliavimas lauke yra nerekomenduojamas, tačiau jei jis yra neišvengiamas,
plokštės visuomet turi būti laikomos ant
medinės paletės ar ant pakankamai aukštų
atramų. Gaminiai turi būti apsaugoti nuo
tiesioginio atmosferos poveikio iš visų pusių
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Storis

Mato vnt.
mm
10-12

Lenkimo stipris
(stiprioji ašis)
Lenkimo stipris
(silpnoji ašis)
Tamprumo
modulis lenkiant
(stiprioji ašis)
Tamprumo
modulis lenkiant
(silpnoji ašis)
Vidinė sankiba
Storio išbrinkis
per 24 h
Formaldehido
klasė
Vandens garų
pralaidumas Sd
Garso sugerties
koeficientas α
Šiluminė vertė λ
Atsparumas
ugniai
Biologinis
patvarumas
Pentachlorfenolio
kiekis

P4
15-20

>20-22

38

10-12

P6
15-20 >20-22

38

N/mm2

≥16

≥15

≥13

≥9

≥20

≥18

≥16

≥14

N/mm2

≥16

≥15

≥13

≥9

≥20

≥18

≥16

≥14

N/mm2

≥2300

≥2300

≥2050

≥1050

≥3150

≥3000

≥2550

≥2200

N/mm2

≥2300

≥2300

≥2050

≥1050

≥3150

≥3000

≥2550

≥2200

≥0,40

≥0,35

≥0,30

≥0,20

≥0,60

≥0,50

≥0,40

≥0,30

16

15

15

14

16

16

15

14

N/mm2
%
Klasė

E1

E1

m

15/50

15/50

0,1/0,25

0,1/0,25

W/(m·K)

0,12

0,12

Klasė

D-s2, d0**

D-s2, d0**

Klasė

1

1

ppm

<5

<5

*Duomenys paimti iš EN312 ir EN 13986 **D-s2,d0 :
•
D – užsiliepsnojimas;
•
s2 – dūmingumas;
•
d0 – liepsnojančių lašelių susidarymas.

Degumo klasės
Euroklasė
A1
A2
B
C
D
E
F
10.

Apibūdinimas

Įnašas į gaisro plitimą

Visiškai nepalaiko degimo
Nedegios
Beveik nepalaiko degimo
Nedegios
Sunkiai degiosios Nežymiai palaiko degimą
Sunkiai degiosios Kažkiek palaiko degimą
Degiosios sunkiai
užsiliepsnojančios Ženkliai palaiko degimą
Degiosios
vidutiniškai
Skatiną degimą
užsiliepsnojančios
Degiosios lengvai
užsiliepsnojančios

Skatina degimą arba
nėra duomenų

Gaminio elgsena
atliekant bandymą
Neužsiliepsnoja
Neužsiliepsnoja
Neužsiliepsnoja
Užsiliepsnoja po 10 minučių
Užsiliepsnoja po
2-10 minučių
Užsiliepsnoja mažiau
nei po 2 minučių
Užsiliepsnoja greičiau
nei E klasės arba
nėra duomenų
VMG GROUP

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Mato vnt.
mm
10-12

Storis

Lenkimo stipris
(stiprioji ašis)
Lenkimo stipris
(silpnoji ašis)
Tamprumo
modulis lenkiant
(stiprioji ašis)
Tamprumo
modulis lenkiant
(silpnoji ašis)
Vidinė sankiba
Storio išbrinkis
per 24 h
Formaldehido
klasė
Vandens garų
pralaidumas Sd
Garso sugerties
koeficientas α
Šiluminė vertė λ
Atsparumas
ugniai
Biologinis
patvarumas
Pentachlorfenolio
kiekis

P5
15-20

>20-22

38

10-12

P7
15-20 >20-22

38

N/mm2

≥18

≥16

≥14

≥10

≥22

≥20

≥18,5

≥16

N/mm2

≥18

≥16

≥14

≥10

≥22

≥20

≥18,5

≥16

N/mm2

≥2550

≥2400

≥2150

≥1700

≥3350

≥3100

≥2900

≥2600

N/mm2

≥2550

≥2400

≥2150

≥1700

≥3350

≥3100

≥2900

≥2600

≥0,45

≥0,45

≥0,40

≥0,30

≥0,75

≥0,70

≥0,65

≥0,55

11

10

10

9

10

10

10

9

N/mm2
%
Klasė

E1

E1

m

15/50

15/50

0,1/0,25

0,1/0,25

W/(m·K)

0,12

0,12

Klasė

D-s2,d0**

D-s2,d0**

Klasė

1 ir 2

1 ir 2

ppm

<5

<5

*Duomenys paimti iš EN312 ir EN 13986 **D-s2,d0 :
•
D – užsiliepsnojimas;
•
s2 – dūmingumas;
•
d0 – liepsnojančių lašelių susidarymas.

Klasė

Aprašymas

Klasė

Aprašymas

s1

Dūmų beveik nesusidaro
Vidutinis susidarančių
dūmų srautas

d0

Liepsnojančių lašelių nebūna
Nedaug liepsnojančių
lašelių

s2
s3

VMG GROUP

Intensyvus susidarančių
dūmų srautas

d1
d2

Daug liepsnojančių
lašelių
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VMG LIGNUM BOARD | FLOOR
VMG Lignum Board | Floor yra klijuotos medienos drožlių plokštė skirta
grindims. Jos kraštai gali būti lygūs arba profiliuoti su grioveliu.

PRIVALUMAI
Lengva apdirbti, naudoti

Mažas storio išbrinkimas
(iki 10%) (P5 ir P7)

Skirtos atlaikyti apkrovas

Gera šilumos izoliacija

Plokštės mechaninis
atsparumas tiek skersine,
tiek išilgine kryptimis yra
vienodas, nes drožlės
išsidėsčiusios visomis
kryptimis

Gerai izoliuoja garsą

TIPAI
VMG Lignum Board | Floor gali būti montuojama ant:

Medinių sijų

12.

Metalinių sijų

VMG GROUP

VMG LIGNUM BOARD | FLOOR
MONTAVIMO REKOMENDACIJOS

Atstumas tarp sijų ne daugiau nei 600 mm.

VMG Lignum Board | Floor Regular turi būti atremta iš visų pusių.

Plokštės tvirtinamos bent 3 varžtais vienoje pusėje.

Rekomenduojama plokštes klijuoti prie atraminių sijų, tai
pagerina grindų atsparumą vibracijai ir laikomąsias savybes.

Nuo sienos iki grindų pradžios (taip pat prie kliūčių)
palikti 10 mm tarpelį deformacijoms.

Grindys, ilgesnės nei 10 m, dalinamos paliekant 10 mm tarpelį.

VMG GROUP
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Rekomenduojama pjauti plokštes HSS arba deimantiniais pjūklais, nes jų tarnavimo laikas ilgesnis. Dantukų skaičius nuo 40 iki 60. Ašmenų aukštis turi būti
maždaug dvigubai didesnis nei plokštės storis, kad
pjaunant lentą, ji išliktų reikiamoje padėtyje. Pjūklas
turi pjauti pakankamai greitai, kad nepaliktų pjovimo žymių plokštės kraštuose. Tačiau pernelyg greitas
plokštės pjovimas pagreitina pjūklo nusidėvėjimą ir
perkrauna variklį.
Galima jungti vinimis, varžtais. Antroje eksploatavimo klasėje turi būti naudojamos cinkuoto ar nerūdijančio plieno
tvirtinimo detalės.
Mažiausias tvirtinimo detalių ilgis 50 mm arba dvigubai didesnis už plokštės storį, atsižvelgiant kuris didesnis.
Tvirtinant vinimis, jų minimalus skersmuo turi būti 0,16 karto didesnis už plokštės storį, varžtams – 0,2 karto.

Medinių sijų drėgnumas negali viršyti 18%. Kuomet
įrenginėjama ant betono, drėgnumas turi būti mažiau
nei 2,5%. Siekiant išvengti grindų aukščių skirtumo ir
įtempių, atraminė konstrukcija turi būti plokščia.

Plokštės lygiais kraštais turi būti atremtos iš visų pusių
bent 18 mm.

Atstumas nuo varžto iki krašto turi būti ne mažesnis nei
12 mm.

Kad plokštės nesutrūkinėtų, T&G (Tongue and
Groove) jungtis turi būti klijuojama PVA (polivinilacetatiniais) ar PU (poliuretaniniais) klijais.
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VMG LIGNUM BOARD | FLOOR
PLĖTIMOSI JUNGTYS
Dėl oro drėgmės pokyčių medinės plokštės gali išsiplėsti arba susitraukti.
Šiems pokyčiams kompensuoti yra įrengiamos plėtimosi jungtys.

Kai plokštės plotis >1 m, jungiant VMG Lignum Board | Floor
Regular paliekama 4 mm plėtimosi jungtis.

T&G jungtyje jau numatytas 1 mm tarpelis.

Tarp sienos ir grindų paliekamas 10 mm tarpas.

GRINDŲ DANGOS ĮRENGIMAS
Ant VMG Lignum Board | Floor galima įrengti papildomas dangas:
Parketą

VMG GROUP

PVC dangą

Keramines plyteles

Kilimą
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VMG LIGNUM BOARD | WALL
VMG Lignum Board | Wall yra klijuotos medienos drožlių plokštė
skirta sienoms. Jos kraštai gali būti lygūs arba profiliuoti su
grioveliu. MDP gali būti naudojamos sienų viduje arba abejose
vidinių pertvaros sienų pusėse.

PRIVALUMAI
Gerai izoliuoja garsą

Gera šilumos izoliacija

Besiūlė jungčių sistema

Patogus ir greitas
įrengimas

Lengva valyti

UV

Atspari UV spinduliams

TIPAI
VMG Lignum Board | Wall gali būti montuojama ant:

Medinių sijų

16.

Metalinių sijų
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VMG LIGNUM BOARD | WALL
MONTAVIMO REKOMENDACIJOS
Rekomenduojama pjauti plokštes HSS arba deimantiniais
pjūklais, nes jų tarnavimo laikas ilgesnis. Dantukų skaičius nuo
40 iki 60. Ašmenų aukštis turi būti maždaug dvigubai didesnis
nei plokštės storis, kad pjaunant lentą, ji išliktų reikiamoje
padėtyje. Pjūklas turi pjauti pakankamai greitai, kad nepaliktų pjovimo žymių plokštės kraštuose. Tačiau pernelyg greitas
plokštės pjovimas pagreitina pjūklo nusidėvėjimą ir perkrauna
variklį.

Galima jungti vinimis, varžtais. Mažiausias tvirtinimo detalių ilgis
50 mm arba dvigubai didesnis už plokštės storį, atsižvelgiant kuris
didesnis. Jungiant vinimis minimalus skersmuo turi būti 0,16 karto
didesnis už plokštės storį, varžtai – 0,2 karto.

Atstumas nuo krašto iki tvirtinimo elemento turi būti bent 7 mm.

Laikančiųjų sienų plokštės yra tvirtinamos ant skersinių, kurių plotis
ne mažesnis nei 18 mm.

Atstumas tarp tvirtinimo elementų 150-300 mm
VMG Lingum Board | Wall Regular turi būti tvirtinamos
visose pusėse.

Jungtims tarp plokščių užsandarinti užklijuojama speciali
lipnioji juosta.

VMG GROUP

17.

VMG LIGNUM BOARD | WALL
PLĖTIMOSI JUNGTYS
Dėl oro drėgmės pokyčių medinės plokštės gali išsiplėsti arba susitraukti.
Šiems pokyčiams kompensuoti yra įrengiamos plėtimosi jungtys.

VMG Lignum Board | Wall Regular jungiamos su 4 mm
plėtimosi jungtimi, kai plokštės plotis >1 m.

T&G jungtyje jau numatytas 1 mm tarpelis.

Jei plokštės plotis >600 mm, turi būti paliekamas 1 mm tarpelis.
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SERTIFIKATAI

P4/P5/P6/P7

VMG GROUP

Viršeliuose panaudota architektų biuro „Šilta šiaurė“
(www.siltasiaure.lt) projekto „Kuosa“ vizualizacija.

www.vmg.eu

