
RÉTEGELT-RAGASZTOTT FATARTÓ



Rétegelt-ragasztott tartók összehasonlításban

A rétegelt-ragasztott tartó
-  rendkívül értékes, esztétikus faanyag, egységes, egyenletes külsô 

megjelenéssel
-  egyszerûen, problémamentesen és gyorsan, ráadásul speciális szer-

számok nélkül, hagyományos famegmunkáló eszközökkel feldolgoz-
ható (vágás, fúrás, marás, csiszolás)

-  beépítési nedvességtartalomra szárítva (csekélyebb duzzadás, 
 zsugorodás, repedés), így keresztmetszetben és hosszban is pontos 
és tartós méret

- ráfordítás nélkül újrahasznosítható
-  csekély saját súly mellett rendkívül jól terhelhetô (A súly és 

a terhelhetôség aránya rendkívül pozitív értéket mutat)
- azonos terhelhetôségnél könnyebb mint az acél
- hô- és hangszigetelô
- ökológiailag kifogástalan

- kiváló felületi minôséggel rendelkezik
-  a hagyományos gerenda és szerkezetfa metszeteknél, nincs  szilárdsági 

szórás
-  kiváló tûzállóság (teherbíró képesség tovább megmarad mint a vas-

betonnak vagy az acélnak)
-  az osztályozott fûrészelt fa kiváló, maradandó optikai tulajdonságokat 

biztosít
-  költségtakarékos a hagyományos építô anyagokkal szemben,  kisebb 

keresztmetszetek szükségesek, könnyen megmunkálható
-  kiváló hôszigetelô (a fa a legjobb hôszigetelô az építô anyagok  között)
- agresszív vegyi környezet esetén is kedvezôen viselkedik
-  a vasbeton és téglaépületekkel szemben jobban ellenáll a földren-

géseknek.

- a betonnal ellentétben a húzóerôkkel is képes megbirkózni.

-  kisméretû építészeti elemeknek köszönhetôen megnöveli a  hasznos 
felületet, ezzel teret nyer és optimalizálja a teljes épületméret és 
a hasznos lakótér közi arányt.

-  költségcsökkentés érhetô el a rövid összeszerelési idôk által (meny-
nyezetek, falak és vakolatok szárítására nincs szükség, elôregyártás 
lehetséges.)



EGYENES TARTÓK 
A ragasztott tartók standard egységekben készülnek, tetszôleges 
hosszban, és méretben, többféle terhelési osztályban és a felülettel 
ügyfeleink igényei alapján.

Fa fajta Lucfenyô

Szilárdsági osztály GL 24, GL 28, GL 32, GL 36

Minôség Látszó minôség, ipari minôség

Ragasztás Módosított melamin gyanta - vízálló, világos

Szélesség 60 – 480 mm-ig (20 mm lépésköz, kettôzés 280 
mm felett)

Magasság 120 – 2 000 mm-ig (40 mm-es lépésekben)

Hosszúság 32 m-ig

SPECIÁLIS FORMÁJÚ RAGASZTOTT FATARTÓK  
Íves és lejtôs tartó típusok minden szilárdsági osztályban és felületi 
minôségben.

Fa fajta Lucfenyô

Szilárdsági osztály GL 24, GL 28, GL 32, GL 36

Minôség Látszó-, ipari minôség

Ragasztás Módosított melamin gyanta - vízálló, világos

Szélesség 100 mm - 480 mm (kettôzött tartó 280 mm felett)

Magasság 2 000 mm-ig

Hosszúság 32 m-ig

Lejtôs tartók alsó 
övvel

Lejtôs tartók ívelt 
alsó övvel

Íves tartók

Elôfeszített tartók

Feszítômûves 
tartók

Rácsos tartók

Tetszôleges  
geometriájú tartók

Tömbösített tartók

Mûszaki adatok GL 24 GL 28 GL 32 GL 36
Lamella felépítés Kombinált (c)/ homogén (h) – igény szerint
Fa fajta Luc fenyô
Gyártástechnológia ÖNORM EN 386 és EN 14080 szabványok szerint
Ékcsapos hossztoldás EN 385 szabvány szerint
Nedvességtartalom 12 ± 2%
Szilárdsági osztályozás EN 14081 vagy EN 4074 szabvány szerint
Szilárdsági osztályok EN 14081 alapján L25 L30 L36 L40
Lamella vastagság 40 mm
Ragasztás Módosított melamin gyanta, világos, nem sötétedik
Felületi minôség 4 oldalon gyalult, élek fózolva, látszó- és ipari minôségben
Csomagolás Rakatonként, igény esetén elemenkénti fóliázva
Független bevizsgálás Független mérési hivatal által - Holzforschung Austria (évente kétszer), MPA Stuttgart
Beégési sebesség 0.7 mm/min
Emissziós besorolás E1

Mérettûrés
Szélességi tolerancia ± 2 mm
Magassági tolerancia ± 2 mm

Hossz tolerancia ± 5 mm
Anyag besorolás (DIN 4102) B2 (közepesen éghetô)
Éghetôségi besorolás D- S2, d0

Duzzadás és zsugorodás 
( 1 % nedvességtartalom változás 
esetén)

Hosszirány: 0,01-0,02%
Sugárirány: 0,19%
Érintô irány: 0,34%

Hôvezetési tényezô 0,13 W/(mK)
Páraáteresztési tényezô µ 40

Ragasztott fatartó termékskála
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Rétegelt-ragasztott fatartók

Minôségi jellemzôk  Látszó minôség Ipari minôség

Lamella vastagsága  41 mm 41 mm

Csomó / ághely  
Szilárd csomók,kisebb repedések, kiesô ághiba 
max. 10 mm-es átmérôig (rövidebb oldalán mérten) 
2 db méterenként megengedett

Optikai igény nélkül

Gyantatáska  Méterenként 2 db max. 5*50 mm nagyságú 
megengedett Megengedett

Kéregbenövés  <15 mm átmérôig megengedett Megengedett

Színeltérés  10%- ig megengedett Megengedett

Repedés  Max. 10 cm hosszú, vékony repedések  
megengedettek Megengedett

Vaseresség  A fedôlemez hosszának 20%-áig megengedett Megengedett

Nyomott fa  A felület 10%- áig megengedett Megengedett

Rovar rágás  Nem megengedett Kismértékben megengedett

Élén nem gyalult lamella  Nem megengedett A felület max. 10%-án megengedett 
(mélysége: max. 10 mm)

Rövidebb lamellák  Nem megengedett 20 cm-es hosszúságig megengedett

Élmegmunkálás / ferdeség  6 mm-ig (ferdén mérten) 8 mm-ig (ferdén mérten)

Felületi sérülés  Kismértékben megengedett 10 mm-es mélységig megengedett, 
hossza max. 35 cm lehet

Javítás  Fadugós javítás, csiszolás, mart szélek Esetenkénti javítás

Méret tolerancia

Hossz +/- 5 mm +/- 10 mm

Szélesség +/-1 mm 10 cm-enként +/-1 mm 10 cm-enként

Magasság +/-1 mm 10 cm-enként +/-1 mm 10 cm-enként

Derékszög +/- 2 mm 10 cm-enként derékszöghöz képest max 10° derékszöghöz képest

Alaktartás
Vetemedés 2 mm méterenként 2 cm méterenként

Ferdeség 2 mm méterenként 2 cm méterenként

Nedvességtartalom  10% +/- 2 % 10% +/- 2 %

Végmegmunkálás  Derékszögû vágás, tiszta fûrésznyom Derékszögû vágás. Kiszakadás  
megengedett

Csomagolás Egyesével 
fóliázás

Azonos hosszúságoknál lehetséges, bütü lezárása 
nélkül Nem lehetséges

 Egybe  
csomagolás

Egybe csomagolva, pántolva, targoncavilla elleni 
védelem, alátétfák, fólia mellékelve

Egybe csomagolva, pántolva,  
targoncavilla elleni védelem, alátétfák, 
fólia mellékelve

TANÚSÍTVÁNYOK
EN 14080 Glulam  
ÖNORM EN 386 Glulam ÖNORM DIN 4074-4
JAS
Gluing approval A  
Approval certificate
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