
 

Produkt:  

Nosná drevotriesková doska plošne lisovaná bez povrchovej úpravy  

QSB - CONSTRUCTION BOARD ®, typ P5 (E1) 

 

 

1. Informácie o výrobku 

1.1. Identifikácia výrobku 

QSB (Quality Strand Board) P5 sú jednovrstvové plošne lisované drevotrieskové dosky 

vyrábané zo špeciálne triedených drevených triesok spojených vysoko kvalitnou melamín - 

močovino-formaldehydovou živicou (MUF). Dosky sa dodávajú v hrúbkach od 8 do 38 mm 

s nízkymi hrúbkovými toleranciami bez následnej povrchovej úpravy ako nebrúsené, prípadne 

obojstranne brúsené. Dosky spĺňajú požiadavky normy STN EN 312, typu P5 definované ako 

nosné dosky pre použitie vo vlhkom prostredí. Svojimi vlastnosťami sú QSB dosky určené 

pre konečné použitie najmä ako podkladový nosný materiál v stavebnom, nábytkárskom a 

obalovom priemysle.  

Iné názvy: DTD P5, chipboards, particle boards-PB P5, Holzspanplatten-HSP P5 

 

 

 

1.2. Identifikácia výrobcu 

Bučina DDD, spol r.o. 

Lučenecká cesta 1335 / 21 

960 96 Zvolen 

Slovensko 

IČO 36 05 93 23 

 

 

 

1.3. Informácie k výrobku 

telefón  00421 45 5301 452985 

fax   00421 45 5301  
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2. Informácie o zložení drevotrieskové dosky 

(Uvedené v kg / 1m3 QSB P5): 

drevná hmota   600 - 700 kg atro - listnaté 10%, ihličnaté 90% 

MUF živice  70 - 85 kg (sušina) 

parafín   2,5 - 3 kg 

tvrdidlo    dusičnan amónny - 3,2 kg (sušina) 

 

Spotreba surovín sa pohybuje podľa jednotlivých hrúbkových tried dosiek. 

 

 

 

3. Informácie o vlastnostiach 

3.1. Fyzikálne a mechanické vlastnosti - stanovenie podľa požiadaviek  

 

ČSN EN 312 

- Pevnosť v ohybe 

- Modul pružnosti 

- Napúčanie po 24 h 

- Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky (rozlupčivosť) 

- Rozlupčivosť po varnej skúške 

 

 

3.2. Hygienické požiadavky  

Smernica DIBt 100 - "Smernica o klasifikácii a kontrole dosiek na báze dreva podľa úniku 

formaldehydu " 

 

 

3.3. Požiarne vlastnosti 

Na základe smernice EÚ - Rozhodnutie komisie 2007/348/ES z 15. mája 2007 je reakcia na 

oheň stanovená klasifikáciou bez nutnosti ďalšieho testovania (CWFT). QSB doska je 

zaradená do triedy D s doplnkovou klasifikáciou podľa tvorby dymu s2 a podľa horiacich 

častíc d0. Celková klasifikácia je D-s2, d0. 
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4. Pokyny na prepravu a skladovanie 

4.1. Preprava 

• vagónmi, určenými pre tento druh prepravy (uzavreté a zaistené proti poveternostným 

vplyvom). Tovar je vo vagónoch zaistený proti poškodeniu pohyblivou prepáškou a gurtňami. 

• kamióny, tovar je chránený proti poveternostným vplyvom plachtovaním a proti poškodeniu 

pri posune gurtňami. 

 

 

4.2. Skladovanie 

Skladovanie v suchom a vetranom priestore pri optimálnej vlhkosti vzduchu 40 - 65%. 

Jednotlivé balíky dosiek musia byť preložené, spodný balík by mal byť uložený minimálne 

10 cm nad podlahou. 

 

 

5. Likvidácia odpadu vzniknutého pri spracovaní DTD 

Vzhľadom k všeobecným povinnostiam stanoveným zákonom č.185/2001 Zb., O odpadoch je 

vždy prednostne nutné hľadať pre dané odpady, pokiaľ ich vzniku nebolo možné zabrániť, 

materiálové využitie.Ak v mieste vzniku odpadu neexistujú technické alebo ekonomické 

predpoklady pre splnenie povinnosti prednostného materiálového zhodnocovania z DTD, 

treba ich využiť energeticky v energetických zariadeniach na tento účel určených ako palivo.  

 

 

6. Súvisiace normy 

STN EN 13986 - Dosky na báze dreva pre použitie v stavebníctve 

STN EN 312 - Trieskové dosky: Požiadavky 

STN EN 310  - Stanovenie modulu pružnosti v ohybe a pevnosti v ohybe 

- Stanovenie napúčanie po uložení vo vode 

- Stanovenie rozmerových zmien v závislosti na zmenách relatívnej vlhkosti 

vzduchu 

STN EN 319 - Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky 

STN EN 322 - Zisťovanie vlhkosti 

STN EN 323 - Zisťovanie hustoty 
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STN EN 324 - Stanovenie rozmerov dosiek z dreva - Časť 1: Stanovenie hrúbky,dĺžky a 

šírky. Časť 2: Stanovenie pravouhlosti a priamosti bokov 

STN EN 120 - Zisťovanie obsahu formaldehydu - Extrakčné postup zvaný "Perforátorová 

metóda" 

STN EN 11087-1 - Stanovenie odolnosti proti vlhkosti. Časť 1: Varná skúška 

STN EN 317 – Stanovenie napúčania po uložení vo vode 

STN EN 318 - Stanovenie rozmerových zmien v závislosti na zmene relatívnej vlhkosti 

vzduchu  

 

 

7. Ďalšie informácie 

Ochranné pomôcky podľa spôsobu spracovania a technického vybavenia spracovateľskej 

firmy (ochranné okuliare, respirátory, rukavice). 

 

 

8. Označenie  

 

1393 - CPD – 0644 

Bučina DDD spol.s r.o.,Lučenecká cesta 1335 / 21 960 96 Zvolen 

EN 13 986: 2004 

EN 312 

P5 

Hrúbka / Thickness / Dicke:         8 - 38 mm 

Trieda formaldehydu / Formaldehyd class:        E1 

Reakcia na oheň / Reaction to fire:        D-s2, d0 
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