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Vlastník deklarace

EPD-EHW-2008112-CZ íslo deklarace

EGGER EUROSTRAND® OSB-desky pro stavebnictví 
Tato deklarace je deklarací vlivu výrobku na životní prost edí dle ISO 14025 a popisuje vliv na životní 
prost edí zde jmenovaných výrobk . Má podporovat vývoj stavebnictví jež je šetrné k životnímu 
prost edí a zdraví. 
V této validované deklaraci jsou zve ejn ny všechny relevantní údaje týkající se životního prost edí.  
Tato deklarace spo ívá na PCR dokumentu ‚Materiály na bázi d eva’, rok vydání 2009-01. 

Deklarované 
stavební výrobky

Tato validovaná deklarace oprav uje k proukazování se znakem institutu Bauen und Umwelt. Platí 
výhradn  pro jmenované výrobky jeden rok od data vystavení. Vlastník deklarace ru í za správnost 
uvád ných údaj  a d kaz . 

Platnost

Tato deklarace je úplná a obsahuje v podrobné podob : 
- definici výrobku a stavebn  fyzikální údaje 
- údaje o základních surovinách a údaje o jejich p vodu 
- popisy výroby výrobku 
- údaje ke zpracování výrobku 
- údaje k používání, mimo ádných ú incích a následnému využití 
- výsledky ekobilance 
- d kazy a zkoušky 

Obsah deklarace

 

25. únor 2009 Datum vystavení

Podpisy

Prof. Dr.-Ing. Horst J. Bossenmayer (prezident institutu 
„Bauen und Umwelt“) 

Tato deklarace a za základ vzatá pravidla byla prov ena dle ISO 14025 nezávislým výborem znalc  
(SVA).  Ov ení deklarace

Podpisy

Prof. Dr.-Ing. Hans-Wolf Reinhardt (p edseda SVA) Dr. Frank Werner (p ezkušitel angažovaný SVA) 
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OSB desky (Oriented Strand Board) jsou um lou prysky icí pojené t ívrstvé desky na bázi d eva složené z 
orientovan  vrstvených, podlouhlých d ev ných t íšek, tzv. Strands (mikrodýh) dle EN 300 „OSB“. „Strands“ 
definované tlouš ky a tvaru vyrobené p evážné z kulatiny jsou vrstveny a lepeny ve více vrstvách. Orien-
tování st edové vrstvy je provád no pod úhlem 90° ke krycím vrstvám. OSB desky jsou lepeny v krycích 
vrstvách  MUF-prysky icí a polyuretanovou prysky icí ve st edové vrstv  a nebo ist  jen polyuretanovou 
prysky icí. Desky se vyráb jí v tlouš kách od 6-40 mm (r zn  dle typu desky), hustota desek je 
ca.600 kg/m3. 

Popis výrobku

OSB desky mohou být použity ve všech nosných a vystužujících stavebních konstrukcích (stropy, st ny, 
st ešní záklopy, podlahové záklopy a podklady) u nichž je t eba za ú elem použití doložit stavební schválení 
daného výrobku, pop . ozna ení proukázání shody CE dle DIN EN 13986. Vedle toho mohou být OSB 
desky použity pro nenosné ú ely v interiérové výstavb , pop . pro výrobu d ev ných obal  a betonovacího 
bedn ní. 

Oblast použití

Ekobilance byla vyhotovena dle DIN ISO 14040 ff. dle kritérií stanovených p íru kou IBU k deklaracím typu 
III. Jako datové podklady byla použita specifická data zkoumaných výrobk , jakož i data z databanky    
„GaBi 4“. Ekobilance zahrnuje údaje o získávání pot ebných surovin a energie, doprav  surovin, vlastní 
výrobní fázi jakož i End of Life v elektrárné na biomasu se zp tným získáním energie. Deklarován je produk-
tový mix OSB desek. 

Rámec 
ekobilance

OSB desky EUROSTRAND® 

Vyhodnocovaná veli ina Jednotka na  m³ 
 (výroba + 

End of Life) 
Výroba End of 

Life 

Primární neobnovitelná energie [MJ] -7.651 4.109 -11.760 

Primární obnovitelná energie [MJ] 12.564 12.701 -137,6 

Potenciál skleníkových plyn  (GWP 
100 let)  [kg CO2-ekv.] -537,9 -864,1 326,2 

Potenciál odbourávání ozónu (ODP) [kg R11-ekv.] -7,59E-06 2,13E-05 -2,89E-05 

Potenciál okyselení(AP) [kg SO2-ekv.] 1,10E+00 9,82E-01 1,23E-01 

Eutrophiza ní potenciál  (EP) [kg fosfát-ekv.] 1,80E-01 1,62E-01 1,83E-02 
Potenciál fotochemické tvorby 
oxidant  (POCP) [kg ethen-ekv.] 9,59E-02 1,32E-01 -3,62E-02 

Výsledky
ekobilance

Zpracoval: PE INTERNATIONAL, Leinfelden-Echterdingen 
Ve spolupráci s  EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. 

 
Navíc jsou v Deklaraci vlivu na životní prost edí prezentovány výsledky následujících zkoušek:  

 Formaldehyd dle EN 120  
m eno: WKI Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut 

 MDI (Diphenylmethan-4,4’-diisocyanat) dle sm rnice RAL ZU-76 
a NIOSH (P&CAM 142) 
m eno: Wessling Beratende Ingenieure GmbH 

 Analýza vyluhovatelnosti odpadu dle DIN 38406-4 a DIN EN 71-3 
m eno: ECO – Institut, Köln 

 EOX (vyluhovatelné organické halogenové slou eniny) dle DIN 38414-S17 
m eno: ECO – Institut, Köln 

 Toxicita plynných splodin p i ho ení dle DIN 53 436 
m eno: Universität Osnabrück, Chemie-Labor 

 Lindan/PCP dle PA-C-12:2006-02 
m eno: WKI Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut, Braunschweig 

 

D kazy
a zkoušky 
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