
Maximální zatížení třívrstvé biodesky BIO CECO

Viz tabulka výpočtových hodnot příp. zatížení na str.3

Základní popis
BIO CECO – vícevrstvá velkoplošná deska z rostlého dřeva SWP (solid 
wood panel), je deska složená z dílců slepených navzájem na užších bo-
cích a na plochách. Je to vícevrstvá deska, která sestává ze dvou vnějších 
vrstev s rovnoběžnými průběhy vláken a nejméně jedné vnitřní vrstvy 
s průběhem vláken kolmým na průběh vláken vnějších vrstev. BIO CECO 
se tedy vyrábí jako třívrstvá a pětivrstvá deska následující skladby. 

          Třívrstvé desky                            Pětivrstvé desky

        
Výroba desek probíhá v italském a rakouském závodě firmy NORDPAN 
AG a dceřiné firmy NORDPAN RUBNER HOLZBAUELEMENTE GMBH. Fir-
ma NORDPAN je všeobecně uznávaným lídrem ve výrobě vysoce jakost-
ních desek na evropském trhu. 
Desky z rostlého dřeva BIO CECO odpovídají požadavkům 
normy ČSN EN 13986 a Všeobecnému stavebnímu povolení 
č. Z-9.1-465.

Technické normy
Seznam hlavních norem:
1. ČSN EN 12775:2001 (49 0004) Desky z rostlého dřeva – Klasifikace 

a terminologie; definuje a klasifikuje desky z rostlého dřeva;
2. ČSN EN 13353:2009 (49 2810) Desky z rostlého dřeva (SWP) – Po-

žadavky; obsahuje požadavky na vybrané vlastnosti použitelné 
pro řízení výroby, neobsahuje charakteristické hodnoty pro navr-
hování konstrukcí;

3. ČSN EN 12369-3 (491717) Desky na bázi dřeva – Charakteristic-
ké hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí – Část 3: Desky 
z rostlého dřeva; tato norma obsahuje charakteristické a průměrné 
hodnoty pro navrhování nosných částí dřevěných konstrukcí;

4. ČSN EN 13017-1 (49 2805) Desky z rostlého dřeva – Klasifikace 
podle vzhledu povrchu – Část 1: Jehličnaté dřevo;

5. ČSN EN 13071-2 (49 2805) Desky z rostlého dřeva – Klasifikace 
podle vzhledu povrchu – Část 2: Listnaté dřevo; tyto dvě normy 
klasifikují desky z rostlého dřeva pro použití jako pohledové prvky 
na nábytek a vnitřní zařízení; klasifikaci je možno uplatnit i na nos-
né desky ve stavebních konstrukcích;

6. ČSN EN 13986:2005 (73 2871) Desky na bázi dřeva pro použití ve 
stavebnictví – Charakteristiky, hodnocení shody a označení; nor-
ma stanoví všechny relevantní vlastnosti desek na bázi dřeva pro 
použití ve stavebnictví jako nosné i nenosné prvky ve všech třech 
třídách použití; stanoví postupy, kterými se prokazuje shoda s tou-
to normou a stanoví pravidla pro značení desek;

7. ČSN EN 1995-1-1:2006 (73 1701) Eurokód 5: Navrhování dřevě-
ných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby; základní norma uvádějící pravidla, 
podle kterých se navrhují (dimenzují) nosné prvky dřevěných sta-
vebních konstrukcí.

Postavení BIO CECO v deskách na bázi dřeva
Dokonalý přírodní produkt z obnovitelných přírod-
ních zdrojů
Desky z rostlého dřeva se zjednodušeně nazývají biodeskami. Biodes-
ka spolu s překližkou a vrstveným dřevem (LVL) má vzhled dřeva. Její 
výroba je méně nákladná, její prvky vznikají řezáním, na rozdíl od pře-
kližek a LVL, které sestávají z dýh. Biodeska je spolu s překližkou, LVL 
a cementotřískovou deskou způsobilá pro použití jako nosná des-
ka ve venkovním prostředí, na rozdíl od třískových a vláknitých 
desek a OSB, které se v tomto prostředí jako nosné desky použít 
nedají. Stejně jako pro ostatní desky na bázi dřeva jsou k dispozici cha-
rakteristické hodnoty pro navrhování nosných stavebních konstrukcí.
Parametry lepení BIO CECO vyhovují původnímu značení AW 100 dle 
DIN 68705. Jednotlivé lamely (bez nastavení) tvořící vrstvu biodesky jsou 
sklíženy přírodním bílým klihem – D4. Takto vzniklé vrstvy  jsou k sobě 
lepeny transparentní melaminovou pryskyřicí s přírodním  naprosto 
zanedbatelným obsahem formaldehydu (0,01–0,03ppm HCHO<E1). 
Podle prostředí, ve kterém budou desky užívány, rozlišujeme SWP2 
a SWP3. Rozdíl je pouze ve vlhkosti vyrobených desek, BIO CECO SWP2 
je určena do interiéru (výrobní vlhkost lamel je 8±2%), SWP3 je určena 
do exteriéru, kde je vyšší vlhkost (výrobní vlhkost lamel 10%+-2%)
Bio CECO je 100% přírodním produktem a 100% uchovává vlast-
nosti a vzhled ušlechtilého rostlého dřeva!

Použití BIO CECO
Nosná konstrukční deska – ideální poměr hmostnosti, 
pevnosti, pružnosti – životnost ve vlhkém prostředí
Výzva pro architekty, konstruktéry, designéry
Biodeska je použitelná ve stavebnictví ve třídách použití 1 až 3, tj. 
v suchém, vlhkém a venkovním prostředí bez styku se zemí. Zatímco 
v suchém prostředí jsou použitelné všechny myslitelné desky na bázi 
dřeva, ve venkovním prostředí pro nosné účely to jsou již jen desky 
z rostlého dřeva, překližované, vrstvené a cementotřískové desky. Pro 
tento účel tedy nevyhovují třískové, vláknité ani OSB desky. Při pou-
žití desek na bázi dřeva jako nosného materiálu do vlhkého pro-
středí jsou biodesky ve srovnání s ostatními deskami výhodnější 
svými charakteristickými hodno-
tami pevností a tuhostí. Např. cha-
rakteristická pevnost v ohybu pro 
tloušťku např. 19 mm je pro biodes-
ku 35 N/mm2, OSB/3 14,8 N/mm2, 
třískovou desku P5 13,3 N/mm2 
a MDF.HLS 22,0 N/mm2. V grafickém 
vyjádření – viz obrázek. 
Další významný rozdíl proti ostatním deskám na bázi dřeva je ve 
vzhledu. Biodeska tím, že její plocha je tvořena spárovkou s poměrně 
širokými prvky, zachovává dojem a působení přírodního dřeva, což 
ostatní desky s výjimkou překližovaných a vrstveného dřeva neumí. I když 
překližované desky a vrstvené dřevo mohou být konkurentem biodesky 
pokud jde o pevnosti, vzhledem působí jinak než biodeska. Např. suky na 
nich najít nelze. Tříděním dřeva při výrobě biodesky lze docílit vzhle-
du více přírodního (např. s více různými suky a dalšími znaky rostlého 
dřeva) nebo méně přírodního a více jakostního, což umožňuje různé 
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Certifikáty

Hodnocení BIO CECO zkušeným znalcem v oboru zpra-
cování dřeva, p. ing. Josefem Mikšátkem CSc.

Produktový list BIO CECO
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ristické hodnoty větší u desek BIO CECO, než stanoví 
evropská norma. Vzhledem k tomu, že charakteristické hodnoty 
byly stanoveny Německým institutem pro stavební techniku v Ber-
líně, jsou hodnoty biodesky BIO CECO tedy navíc zcela spolehlivými 
hodnotami.

Charakteristické hodnoty pevností (f) a průměrné 
hodnoty tuhostí (E)
Černá čísla jsou hodnoty podle ČSN EN 12369-3 Desky na bázi dře-
va – Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí 
– Část 3: Desky z rostlého dřeva
Červená čísla jsou hodnoty podle Všeobecného stavebního povole-
ní č. Z-9.1-465

Charakteristické hodnoty pevností (f)  
a průměrné hodnoty tuhostí (G)
Černá čísla jsou hodnoty podle ČSN EN 12369-3 Desky na bázi dře-
va – Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí 
– Část 3: Desky z rostlého dřeva
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Charakteristické a průměrné hodnoty pro navrhování 
dřevěných konstrukcí
Charakteristická hodnota pevnosti je definována jako 5-percentil základní-
ho souboru a je stanovena na základě výsledků zkoušek s dobou trvání 
300 s na zkušebních tělesech s rovnovážnou vlhkostí odpovídající teplotě 
20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %. Charakteristická hodnota tuhosti 
(modul pružnosti) je stanovena jako průměrná hodnota za stejných podmí-
nek. Charakteristická hodnota hustoty desek je definována jako 5-percentil 
základního souboru a je stanovena s hmotností a objemem při teplotě 20 °C 
a relativní vlhkosti vzduchu 65 % a činí u desek z rostlého dřeva podle ČSN 
EN 12369-3 410 kg/m3.
Porovnání charakteristických hodnot v následujících ta-
bulkách dokládá, že u většiny vlastností jsou charakte-
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Povinné ozn. výrobku BIO CECO značkou CE

Společnost CECOLEGNO s.r.o. je výhradním zástupcem společnosti NORDPAN AG pro Českou republiku
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1) CECOLEGNO, s.r.o. 
2) AZ WOOD, a. s., Drážní 7, CZ – 627 00 Brno-Slatina, e-mail: prodejna.slatina@azwood.cz, tel.: 545 513 357/305
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BIO CECO – nadčasový postmoderní aktivní 
prvek pláště budov
BIO CECO je svými vlastnostmi – mj. tvarovou stabilitou, pevnos-
tí a pružností, odolností, dlouhou životností, masívním přírodním 
vzhledem, nízkou hmotností, snadnou manipulací a rychlou instalací 
– předurčena k tomu, aby se stala (konstrukčním) pláštěm a do-
konalou fasádou budov. Architekti si ihned všimli svébytného 
estetického výrazu této desky a úspěšně ji využívají ke zvýraz-
nění postmoderního charakteru svých staveb. Při důvtipném 
řešení může BIO CECO samotnou nosnou konstrukci v interiéru 
i exteriéru stavby navíc aktivně utvářet spolu s jinými konstrukč-
ními materiály.
Zejména BIO CECO ze SIBIŘSKÉHO MODŘÍNU je dokonalým prv-
kem pláště nejen esteticky, ale též ekonomicky, neboť při dodržení 
jedoduchých konstrukčních zásad umožňuje jednoduchou instalaci 
a poskytuje plnohodnotnou funkci s dlouhou životností. Na rozdíl od 
jiných materiálů působí přírodně a strohou geometrickou čisto-
tou zároveň nadčasově až ultramoderně. Navíc, je to ekologický, 
k přírodě a k člověku ohleduplný produkt, který patří k moder-
nímu bydlení a umožňuje návrat k přírodním materiálům bez 
ústupu od moderních požadavků na funkčnost materiálu, kva-
litu bydlení a životního prostoru. 
 
Konstrukční zásady opláštění z BIO CECO 
Kostrukce opláštění ve třídě provozu 3 (ČSN EN 1995-1-1) musí umož-
ňovat především rychlý odtok srážkové vody ze všech ploch fasád-
ních desek, zejména však z bočních ploch desek BIO CECO. Boky 
musí být ochráněny před přímým vnikáním srážkové vody např. 
okapničkou z CU plechu, zamezení ulpívání vody musí být zajištěno 
např. zkosením hran a vertikální dilatační spárou mezi horizontálně 
uloženými deskami. Odtok srážkové vody je nejlépe vést mimo fasá-
du, především však musí být fasádní desky chráněny před srážkovou 
vodou stékající z jiných vodorovných ploch, na kterých se usazuje 
prach a špiní fasádu. Konstrukční ochrana musí být doplněna vhod-
nou povrchovou úpravou, chemickou ochranou a pravidelnými kon-
trolami a údržbou. 

Instalace fasády z BIO CECO 
Při respektování konstrukčních zásad není nic jednoduššího, levněj-
šího a rychlejšího než instalace fasády na dřevěný rošt připevněný 
k nosné části pláště budovy. S ohledem na dlouhodobou životnost 
BIO CECO je ale třeba pečlivě vybrat řezivo pro rošt – nejlépe 

z modřínových hranolků a rovněž dbát na konstrukční zásady 
a dlouhodobou chemickou a biocidní ochranu roštu. Zásady in-
stalace:
› Připevňování fasádních desek k nosné konstrukci může být pev-

né, protože nehrozí vznik trhlin jako u dřevěných frézovaných fa-
sádních profilů. 

› Vzdálenost připevňovacích prostředků pronikajících deskami od 
okrajů desek postačuje dvojnásobek tloušťky desek. 

› Bezpodmínečná je trvanlivá korozivzdornost všech připevňova-
cích prvků. Samozřejmostí musí být i estetický vzhled připevnění. 
Vzhledem k podstatně vyšší tvarové stabilitě BIO CECO desek než 
u zmíněných profilů, je možné i skryté připevňování do příchytek. 

› Podmínkou dlouhé životnosti fasády z BIO CECO desek je účinná 
odvětrávací mezera mezi deskami a keramickou nosnou kon-
strukcí. Odvětrávací mezera musí být funkční po celé šířce a výšce 
fasádního obkladu, tedy i u otvorových výplní. 

Životnost fasády z BIO CECO 
Při dodržení konstrukčních a instalačních zásad je životnost modří-
nové fasády problematické změřit, neboť přesahuje několik genera-
cí – např. u MD šindelů se běžně udává životnost 80 let. Životnost 
biodesek byla mj. potvrzena výzkumy, které provedl rakouský dře-
vařský ústav (Holzforschung) v letech 2005 až 2007. Je ovšem třeba 
počítat s neodvratitelnou pomalou postupnou degradací povrchu 
dřeva, zejména na místech exponovaných slunečnímu záření, která 
se projeví ztrátou přirozené barvy, zešednutím a tvorbou povrcho-
vých trhlin. Je proto lepší povrch BIO CECO pravidelně ošetřovat 
kvalitními rozpouštědlovými barvami a oleji. Dříve nebo pozdě-
ji ale stejně dojde k částečnému vyslepnutí barev, povrch získá 
šedočernou patinu, která ovšem působí kompaktně a přirozeně. 
S tímto neodvratitelným procesem je třeba počítat již při pro-
jektování fasády z BIO CECO, aby dobře rezonovala s budoucím 
prostředím budovy. 

Ošetřování fasády z BIO CECO 
Pro povrchovou úpravu jsou vhodné všechny způsoby používané pro 
masivní dřevo. Nutno dbát na výběr technologií, které nezvyšují vlh-
kost materiálů a to hlavně při jednostranné povrchové úpravě. Zvlášť 
nevhodná jsou vodová mořidla a lazury na vodní bázi. Pro povr-
chovou úpravu modřínového dřeva v exteriéru se nejčastěji pou-
žívají rúzné oleje obohacené o účinné UV-pohlcovače zpomalující 
přirozené zešednutí dřeva.

Přehled dřevin a výrobních sortimentů BIO CECO

estetické působení (v rámci možností daných přírodním dřevem). Růz-
ného působení se dá docílit i volbou dřeviny. 
Architekti, konstruktéři, designéři i truhláři, navrhující stavby všech 
druhů od počáteční nosné konstrukce, tvaru a charakteru až po de-
tailní interiérová a exteriérová zařízení a doplňky domů a bytů, získá-
vají v biodesce vynikající materiál všestranného uplatnění.

Stavebně-fyzikální vlastnosti BIO CECO (SWP) 
ve srovnání s deskami na bázi dřeva.
Lehká deska, vysoký difuzní odpor, výborný tepelný 
izolant, předvídatelné hoření
1. Hustota desek na bázi dřeva, překližek a LVL (vrstvené dřevo) 

se blíží hustotě dřeva, z něhož jsou vyrobeny. Průměrné hodnoty 
při běžných vlhkostech udává následující diagram. SWP jsou nej-
lehčí z desek na bázi dřeva.

2. Propustnost pro vodní páru se udává jako součinitel (faktor) di-
fúzního odporu. Je to nepojmenované číslo udávající poměr od-
poru, který materiál vytváří proti průniku vlhkosti, k odporu, který 
má vzduch. Odpor vzduchu má faktor difúzního odporu 1. Faktor 
difúzního odporu je tedy číslo od 1 do nekonečna. (Nekonečný fak-
tor mají kovy, pro výpočty se potom užije velké číslo, např. 100 000.) 
Faktor je značně závislý na vlhkosti materiálu. Čím vlhčí materiál, tím 
nižší faktor difúzního odporu. Přibližné faktory difúzního odporu su-
chých desek na bázi dřeva udává následující diagram: SWP patří 
k deskám s vyšším odporem k pronikání vlhkosti.

3. Tepelná vodivost je důležitá vlastnost, pokud mají mít desky ur-
čitý odpor proti průchodu tepla, tedy zabránit energetickým ztrá-
tám. Tepelná vodivost λ se udává v jednotkách W/(m*K). SWP je 
tedy z desek na bázi dřeva nejlepším izolantem.

4. Vzduchová neprůzvučnost desek na bázi dřeva se udává v dB, 
informuje o schopnosti desek pro ochranu před hlukem. Závisí 
na plošné hmotnosti. V následujícím diagramu je uvedena vzdu-
chová neprůzvučnost desek tloušťky 20 mm. Závislost na plošné 
hmotnosti není lineární, ale logaritmická.

       *) Pro srovnání použity standardní vlastnosti dle techn. norem

5. Reakce na oheň je odezva výrobku na oheň, kterému je za určitých 
podmínek vystaven, vyvolaná jeho vlastním rozkladem. Udává se kla-
sifikační třídou. Všechny desky na bázi dřeva s výjimkou cementotřís-
kových desek patří do třídy D-s2, d0. Znamená to, že jsou schopné 
odolávat působení malého plamene po delší časový interval bez vý-
znamného rozšíření plamene. Kromě toho jsou také schopny odolat 
působení tepla od jednotlivého hořícího předmětu za podstatného 
zpoždění a omezení uvolňování tepla. Celkové množství kouře 
a poměrné zvýšení množství kouře jsou omezeny. Při hoření ne-
vznikají žádné plamenně hořící kapky/částice.

Proč BIO CECO?
BIO CECO má vynikající vlastnosti nejen ve srovnání s jinými druhy 
desek, ale výrazně vyniká i mezi stejnými biodeskami jiných výrob-
ců nejen tím, že často přesahuje hodnoty dané příslušnými normami 
(viz tab. charakteristických hodnot na str. 5). Avantgardní výrobní po-
stup převedený na moderní automatizovanou velkosériovou výrobu 
zaručuje, že námi dodávaná deska má vyšší jakost a užitnou hodnotu 
než deska vyráběná klasickým způsobem. Ani netušíte, že Vám za 
ceny sronatelné s jinými biodeskami dodáváme jeden z nejlep-
ších světových produktů svého druhu!
1) Omezení vypadavých, křehkých a popraskaných suků. Unikát-

ní výroba lamel z nesušeného řeziva a sušení až hotových lamel 
výrazně snižuje hvězdicové popraskání suků a popraskání a vypa-
dání suků na hranách lamel.

2) Bez volné pryskyřice. Sušení hotových lamel umožňující odtok 
pryskyřice ze smolníků již při sušení dřeva zamezuje výtoku 
smoly až vlivem teploty v lise.

3) Stabilní produkt bez pnutí a vnitřního napětí. Díky avantgard-
nímu výrobnímu postupu dosahujeme u jednotlivých lamel vy-
soké přesnosti 8+-0,5% rel.vlhkosti (oproti normě povolené to-
leranci 8+-2%) . Naše deska netrpí pnutím a vnitřním napětím 
různě vlhkých lamel.

4) Snížením rozdílů na úrovni každé jednotlivé dřevěné lamely včet-
ně vnitřních lamel desky dosahujeme homogenního povrchu 
desky v celém velkém formátu.

5) Jednotná jakost každé desky. Nejmodernější technologie kontroly 
každé jednotlivé lamely skenerem zaznamenávajcím všechny přede-
psané vlastnosti lamely v celém jejím průřezu umožňuje dosažení jed-
notné kvality každé desky v rámci velkosériové výroby i v rámci dvou 
výrobních závodů. 

BIO CECO se vyplatí koupit i za vyšší cenu než jinou biodesku 
– ušetříte za opracování přesného povrchu a hran desek, omezíte vý-
skyt vad dřeva a opracování při frézování a výrobě, ušetříte čas a pe-
níze za reklamování, dosáhnete vyšší kvality a vyšší rychlosti výroby 
vašeho produktu.
BIO CECO je výrazně nízkoenergetickým konstrukčním materiálem, 
jehož výroba i likvidace je k člověku a přírodě ohleduplná a vyznačuje 
se poměrně nízkou uhlíkovou stopou. Hotový výrobek je přes slo-
žitost výroby PŘÍRODNÍM PRODUKTEM, hypoalergenním a zdra-
votně nezávadným do té míry jako masivní dřevo, ze kterého je 
deska vyrobena. Ekologická likvidace přepravních obalů je za-
jištěna společností EKO-KOM, a.s. Dřevo pro BIO CECO pochází 
výhradně z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způso-
bem a je tedy 100% PEFC certifikováno.

Klasifikace je založena na třídění dle normy 
EN 13017-1, která rozeznává třídy 0, A, B, C, (zároveň 
možno třídit i dle ÖNORM B 3021/ B 3022 do tříd A, 
AB, B, C).

KVALITA třídy 0 – dovolené vady: 
› zdravé, pevně zarostlé suky
› ojedinělé vyspravení přírodními zátkami přípustné
› ojedinělé smolníky do 2x30 mm
› ojedinělé vyspravení smolníků přípustné
› žádná dřeň
› žádné zbarvení
› žádná křemenitost, žádná hruboletost
› žádná otevřená lepená spára
› oboustranně broušeno

KVALITA třídy A – dovolené vady: 
› zdravé, pevně zarostlé suky
› vyspravení přírodními zátkami přípustné
› ojedinělé smolníky do 3 x 40 mm
› vyspravení smolníků přípustné
› ojedinělý dřeňový kanálek do 400 mm přípustný
› žádné zbarvení
› křemenitost , hruboletost přípustné
› žádná otevřená lepená spára
› oboustranně broušeno

KVALITA třídy B – dovolené vady: 
› zdravé, pevně zarostlé suky
› ojedinělé černé suky
› vyspravení přírodními zátkami přípustné
› smolníky do 5x50 mm

› vyspravení smolníků přípustné
› dřeň přípustná
› lehké zbarvení přípustné
› křemenitost, hruboletost přípustné
› otevřené spáry kratší než 100 mm/1 m
› oboustranně broušeno

KVALITA třídy C – dovolené vady: 
› otevřené spáry kratší než 100 mm/1 m
› žádné požadavky na: sukatost, smolnatost, dřeň, 

zbarvení, křemen a hruboletost
› oboustranně broušeno

KVALITA třídy D – dovolené vady: 
› třída D není uvedena v nomě, vyjma požadavku na 

lepení nejsou žádné požadavky na vizuální třídění
› kvalita dohodou

Klasifikace kvality BIO CECO podle vzhledu
určuje rozsah záruky za kvalitu a vady povrchu podle tříd

2 3 4

 Smrk (Picea abies) Smrk Antik (Picea abies) Borovice (Pinus sylvestris) Modřín (Larix sibirica)

SortiMenty dřevin

Zásady pro skladování a použití BIO CECO
BIO CECO je přírodním produktem, který „pracuje“ a dále „žije“ jako masívní dřevo. Doporučujeme proto pečlivě dodržovat následující zásady při 
skladování, zpracovávání a ošetřování desky BIO CECO.
1. Skladování: Ve vodorovné poloze na suchých dřevěných podkladových hranolcích s odstupem max. 1 m v uzavřených, p.m. klimatizovaných 

místnostech. Paket zcela zakrytý, s ochranou proti vlhkosti a poškození povrchu. 
2. Použití BIO CECO v interiéru: BIO CECO má při dodání z výroby obsah vlhkosti 8 ± 2%. Kolísání teploty a vlhkosti působí na smršťování, bobtnání 

a zborcení desek. Proto je nutno dbát na stabilní a nepříliš suché klima v místnosti a opatrný postupný náběh vytápění v objektu, kde je v interiéru BIO 
CECO použita. Nepatrný vznik trhlin v okolí topení a na sluncem exponovaných místech a lehké zborcení se mohou přes veškerou péči vyskytnout. 

3. Použití BIO CECO v exteriéru a ve vlhkém prostředí: BIO CECO s lepením AW (ex AW 100), musí být použito dle zásad pro konstrukční a che-
mickou ochranu dřeva, tedy s přiměřenou ochranou povrchů a hran, zejména tyto nesmí být vystavovány nahromaděné vlhkosti, voda musí mít 
vždy možnost odtékat, proti smršťování a zborcení se musí učinit odborná opatření.

Výhrada záruky:  Nepřejímáme žádnou odpovědnost za  nesprávné skladování,  nesprávné použití, neodborné zpracování a nevyhovu-
jící ošetření  BIO CECO! Při používání desek z rostlého dřeva prosíme, mějte na paměti: dřevo pracuje!

Třívrstvá SWP2 (po dohodě SWP3) n Smrk n Borovice n Smrk antik 

Kvalita
Tloušťka desky (mm)
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                                                                                            ↑                     šířka krycí lamely (mm)                   ↑
Poč. ks v paketu 40 30 25 25 20 15 15 12 10 8
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400 6,59 12,87 22,54 36,51 72,17 87,38 121,89 241,16 431,38

N
ut

ný
 v

ýp
oč

et

500 3,37 6,59 11,54 18,69 36,95 44,74 62,41 123,47 220,87
600 1,95 3,81 6,68 10,82 21,38 25,89 36,12 71,45 127,82
800 0,82 1,61 2,82 4,56 9,02 10,92 15,24 30,14 53,92

1000 0,42 0,82 1,44 2,34 4,62 5,59 7,8 15,43 27,61

1200 0,24 0,48 0,83 1,35 2,67 3,24 4,51 8,93 15,98
1500 0,12 0,24 0,43 0,69 1,37 1,66 2,31 4,57 8,18
2000 0,05 0,1 0,18 0,29 0,58 0,7 0,98 1,93 3,45
2500 0,03 0,05 0,09 0,15 0,3 0,36 0,5 0,99 1,77

                                        ↑                                    Přípustné zatížení (kN/m2) při max. průhybu 1/300 délky                                     ↑
* Možnost i pětivrstvé smrkové biodesky                                     Po dohodě možno dodat krycí lamelu šířky 140 mm u všech tlouštěk;  broušení brusnými pásy o zrnitosti 80/100

Výrobce a distributor si vyhrazují právo na změny výrobních sortimentů a výrobně-technických vlastností.

Třívrstvá SWP2 (po dohodě SWP3)              n Sibiřský modřín

Kvalita
Tloušťka desky (mm)

19 26 31 41
Střední vrstva (mm) MD - 9 MD - 12 SM - 18 SM - 25

t × š  kryc. lamel (mm) 5 × 110 7 × 110 7 × 110 8 × 110

A/B 61 61 61 61
A/C+ 61 61 61 61
B/C+ 61 61 61 61

Počet kusů v paketu 25 20 15 12
Po dohodě možno dodat krycí lamelu šířky 140 mm u všech tlouštěk

obchodní formáty Bio CeCo
Výrobní formát

délka (L) mm 5000 – po směru vláken vrchních vrstev
šířka (B) mm 2050 – kolmo na vlákna vrchních vrstev

Obchodní formáty
výrobní: L mm 5000  půlený: L mm 2500  čtvrtinový: L mm 2500

     B mm 2500       B mm 2050        B mm 1025
Půlený a čtvrtinový a další zakázkové formáty jsou k odběru pouze beze zbytku 
výrobního formátu a po dohodě.
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