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Ταξινομήσεις κινδύνων για ξυλεία

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του χώρου
όπου βρίσκεται η ξυλεία ή το προϊόν ξυλείας

Περιεχόμενη υγρασία
της ξυλείας

Βιολογικοί κίνδυνοι
Επιπλέον όσων αναγράφονται, σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, με
εξαίρεση τη Σκοτία, ένα ενδεχόμενο σοβαρό πρόβλημα σε όλες τις κατηγορίες
κινδύνου είναι οι τερμίτες.

1

Στεγασμένος χώρος, με πλήρη προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, χωρίς έκθεση σε
διαβροχή. Αυτή η κατηγορία περιγράφει τις τυπικές συνθήκες εντός κτιρίων.

Σταθερά κάτω από 20%.

Το σαράκι είναι ο μόνος βιολογικός κίνδυνος. Γενικά ο κίνδυνος δεν είναι
μεγάλος στα χαμηλά επίπεδα περιεχόμενης υγρασίας που συναντάμε σε σε ένα
σπίτι με σύγχρονο σύστημα θέρμανσης.

2

Στεγασμένος χώρος, με πλήρη προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, αλλά με πιθανότητα
η υγρασία του περιβάλλοντος να οδηγήσει σε περιστασιακή, όχι μόνιμη, διαβροχή. Αυτή
η κατηγορία περιγράφει συγκεκριμένα σημεία σε ένα κτίριο, π.χ. βάσεις/πέδιλα τοιχίων ή
επένδυση/πέτσωμα οροφής, που ενδέχεται να παρατηρηθεί συμπύκνωση υγρασίας.

Περιστασιακά άνω του 20%.

Βασικός κίνδυνος είναι προσβολή από σαράκι. Η βιολογική αλλοίωση από
μύκητες (ειδικά μούχλα) είναι πιθανή αν η περιεχόμενη υγρασία παραμείνει
υψηλή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

3

Μη στεγασμένος χώρος, χωρίς επαφή με το έδαφος. Είτε με συνεχή έκθεση στα καιρικά
φαινόμενα είτε με προστασία από τα καιρικά φαινόμενα αλλά με συχνή διαβροχή.
Αυτή η κατηγορία περιγράφει τα περισσότερα εξωτερικά δομικά στοιχεία από ξύλο,
συμπεριλαμβάνοντας στέγες, κουφώματα, δάπεδα και γέφυρες.

Συχνά άνω του 20%.

Οι μύκητες φαιάς και λευκής σήψης ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα,
ειδικά εάν η ξυλεία δεν έχει τη δυνατότητα να στεγνώσει μετά τη διαβροχή.
Επίσης, είναι πιθανή η προσβολή από σαράκι.

4

Σε επαφή με το έδαφος ή με γλυκό νερό και ,συνεπώς, μόνιμη έκθεση σε διαβροχή. Αυτή η
κατηγορία περιλαμβάνει περιφράξεις, κινητές φρακτές αρδευτικών ή άλλων καναλιών και
στύλους στήριξης καλωδίων.

Συνεχώς άνω του 20%.

Οι κύριοι οργανισμοί βιολογικής αλλοίωσης είναι μύκητες υγρής σήψης.
Άλλοι μύκητες βιολογικής αλλοίωσης ή σαράκι ενδέχεται να δημιουργήσουν
πρόβλημα στη τρι-επιφάνεια με το έδαφος και τον αέρα.

5

Συνεχής έκθεση σε αλμυρό νερό.
Αυτή η κατηγορία περιγράφει όλες τις θαλάσσιες χρήσεις, π.χ. αποβάθρες ή εξέδρες.

Συνεχώς άνω του 20%.

Οι θαλάσσιοι ξυλοφάγοι είναι οι κύριοι οργανισμοί βιολογικής αλλοίωσης, αλλά
παρατηρούνται και ορισμένοι ειδικοί μύκητες.

Κατηγορία
κινδύνου

Ταξινομήσεις κινδύνων για ξυλεία (συνέχεια)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ Ή ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ENANTI ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ
Κατηγορία αντοχής
Κατηγορία κινδύνου

1

Εκτός του εδάφους, στεγασμένος
χώρος (ξηρός)

2

Εκτός του εδάφους, στεγασμένος
χώρος (κίνδυνος διαβροχής)

3

Εκτός του εδάφους, μη
στεγασμένος χώρος (περιοδική
διαβροχή)

4

Σε επαφή με το έδαφος ή
με γλυκό νερό

5

Εντός αλμυρού νερού

1
πολύ ανθεκτικό

2
ανθεκτικό

ΠΗΓΗ: BS EN 460:1994
3
μέτρια ανθεκτικό

4
λίγο ανθεκτικό

5
μη ανθεκτικό

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Υπό αυτές τις συνθήκες η φυσική αντοχή επαρκεί πάντα και δεν απαιτείται προστατευτική επεξεργασία.
Υπό αυτές τις συνθήκες η φυσική αντοχή επαρκεί συνήθως, υπάρχουν όμως συγκεκριμένες χρήσεις με
έντονη συμπύκνωση υγρασίας για τις οποίες συνιστάται η εφαρμογή προστατευτικής επεξεργασίας.
Υπό αυτές τις συνθήκες η φυσική αντοχή ενδέχεται να επαρκεί, ανάλογα όμως με το είδος, τη διαπερατότητα
και την τελική χρήση του ξύλου ενδέχεται να απαιτείται η εφαρμογή προστατευτικής επεξεργασίας.
Υπό αυτές τις συνθήκες συνιστάται κανονικά η εφαρμογή προστατευτικής επεξεργασίας, υπάρχουν όμως
συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις οποίες επαρκεί η φυσική αντοχή.
Υπό αυτές τις συνθήκες είναι πάντα απαραίτητη η εφαρμογή προστατευτικής επεξεργασίας.

Πίνακας αντοχής ξυλείας

Κατηγορία Ένα – Πολύ ανθεκτικό
(πάνω από 25 χρόνια)

Κατηγορία Πέντε – Μη ανθεκτικό
(λιγότερο από 5 χρόνια)

Κατηγορία Δύο – Ανθεκτικό
(15 έως 25 χρόνια)

29 είδη μαλακής ξυλείας
116 είδη σκληρής ξυλείας
4 είδη τροποποιημένης
ξυλείας

Κατηγορία Τέσσερα – Λίγο
ανθεκτικό (5 έως 10 χρόνια)

Ορισμένα είδη ξυλείας έχουν καταχωρηθεί σε περισσότερες από μία
Κατηγορίες αντοχής.
Η Αντοχή αυτών των ειδών ξυλείας επηρεάζεται από τον τόπο
προέλευσής τους.

Κατηγορία Τρία – Μέτρια Ανθεκτικό (10 έως 15 χρόνια)

Κατηγορία αντοχής και βιολογικής αλλοίωσης

Κατηγορία Πέντε
Μη ανθεκτικό

Λεύκη

Επεξεργασία
αύξησης αντοχής

Κατηγορία Τρία
Μέτρια Ανθεκτικό

Κατηγορία Δύο
Ανθεκτικό

Duraply

Τεχνικά στοιχεία για το Duraply

Εργαστηριακές δοκιμές

Αποτέλεσμα δοκιμών της SKH «Αντικολλητή ξυλεία επεξεργασμένης Λεύκης, Αντοχή» 3 Μαΐου 2011

Συμπέρασμα
Η εταιρεία Garnica Plywood ανέθεσε στην SHR να καθορίσει την αντοχή αντικολλητής ξυλείας (κόντρα-πλακέ)
από επεξεργασμένη και μη επεξεργασμένη Λεύκη έναντι βιολογικής αλλοίωσης. Τα υλικά υποβλήθηκαν σε
δοκιμές όπως ακριβώς παρελήφθησαν και αφού προηγήθηκε έκπλυσή τους σύμφωνα με το πρότυπο EN 84.
Παρελήφθησαν τέσσερις ξυλόπλακες μη επεξεργασμένης αντικολλητής ξυλείας και τέσσερις επεξεργασμένης,
από τις οποίες ελήφθησαν τα δοκίμια που υποβλήθηκαν σε δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ENV 12038.
Η επεξεργασμένη ξυλεία διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζει καλή αντοχή έναντι βιολογικής αλλοίωσης. Για τους
δύο από τους τρεις μύκητες της δοκιμής (Coniophora και Pleurotus) διαπιστώθηκε απόλυτη αντοχή. Για τον
τρίτο μύκητα (Coriolus) διαπιστώθηκε χαμηλός Δείκτης Ευπάθειας σε Σήψη (Βιολογικές αλλοιώσεις) (DSI),
ίσος με 9,8.

SHR Timber Research
“Het Cambium”
Nieuwe Kanaal 9b
PO Box 497 6700 AL
Wageningen
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πραγματικές συνθήκες

Δοκιμή σήψης
Κάτω από νερό
επί 5 μήνες

ΤΥΠΙΚΗ
ΛΕΥΚΗ

DURAPLY

Εκτός του εδάφους
Κατηγορία κινδύνου 4
5 έτη
Μη σφραγισμένες ακμές
(σόκορα)

Εντός του εδάφους
Κατηγορία κινδύνου 4
Εντός του εδάφους επί 2 μήνες (Ολλανδία)
Μη κατεργασμένο, ασταρωμένο και MDO
Χωρίς εφαρμογή σφραγιστικού στις ακμές
(σόκορα)
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τουGround
εδάφους
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Hazard Level
4 4
Εντός του εδάφους επί 2 μήνες (Ολλανδία)
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κατεργασμένο,
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Χαρακτηριστικά
του Duraply
Featuresκαι
& πλεονεκτήματα
Benefits of Duraply

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του Duraply

Σταθερή
προσφορά

Σταθερότητα
κόστους

Προέλευση από
βιώσιμες πηγές

Αντοχή
κατηγορίας 3

Σταθερή
ποιότητα

Χαμηλό βάρος

Εύκολη μηχανική
κατεργασία

Σταθερές
φυσικές
ιδιότητες

Product
range
Σειρά
προϊόντων

Duraply
Duraprime

Durapaint

Duraply HPL

Διαστάσεις
Size & και
πάχη
Thicknesses
AVAILABILITY
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

2500x1220
2500x1220
mmmm
3100x1530
3100x1530
mmmm

6/9/10/12/15/18/22/25/30
mm mm
6/9/10/12/15/18/22/25/30

Typical Applications
of Duraply
Τυπικές
εφαρμογές του
Duraply
Επένδυση/πέτσωμα
πρόβολων
Soffit Panels & Fascia
Boardsκαι κούτελα στέγης
Εξωτερικοί
τοίχοι
Exterior Panelling
Διακοσμητικές
προσόψεις
Façade Cladding
Θαλάσσιες
εφαρμογές
Marine Applications
Στέγες
Roofing
SIP
ξυλόπλακες
με μόνωση)
SIP(Δομικές
or Structural
Insulated
Panels
Πινακίδες
Sign boards
Επενδύσεις
Door Skinsθυρών
HPL
ΚόλλησηBonding
ξυλόφυλλων
HPLκαι
& Veneer

Applications

Samples available
Διαθέσιμα
δείγματα
Επικοινωνήστε μαζί μας

Please consult

Δελτίο MSDS

