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POPIS  KVALIT  MODŘÍNOVÉ  MASIVNÍ  SPÁROVKY

AB/N
Jednostranně pohledová spárovka bez suků a vad. Na straně kvality A povolena zdravá běl do 
20% plochy. Na spodní straně povoleny suky, vysprávky a zamodrání. Lepena z lamel 
délkově napojených ( tzv. cinkovitým spojem).

AB/P
Jednostranně pohledová spárovka bez suků a vad. Na straně kvality A povolena zdravá běl do 
20% plochy. Na spodní straně povoleny suky, vysprávky a zamodrání. Lepena z celých 
délek.

BB/N
Jednostranně pohledová spárovka, kde jsou povoleny zarostlé suky, vysprávky suků, 
smolníků, velikostně nenarušující pevnost. Lepena z lamel délkově napojených ( tzv. 
cinkovitým spojem).

BB/P
Jednostranně pohledová spárovka, kde jsou povoleny zarostlé suky, vysprávky suků, 
smolníků, velikostně nenarušující pevnost . Na pohledové straně zdravá běl povolena. 
Lepena z celých délek.

Technické informace:
 Spárovky vyrábíme v tloušťkách 20 a 38 mm, maximální šířka 1200mm, broušené z obou stran. 
Vlhkost 10±2%. Rozměry vyrábíme dle požadavků zákazníka neformátované= neořezané, s délkovým a 
šířkovým nadměrkem, jako standard. Za příplatek je možné spárovku naformátovat, zaoblit hrany apod.

Délkové napojování zubovitým (klínovým) spojem je lepeno polyuretanovým lepidlem Kestopur 
G10. Plošné lepení je lepeno lepidlem Casco Adhesives švédské firmy Akzo Nobel. Obě lepidla jsou  s 
požadavkem na vysokou pevnost, odolnost vůči vodě a povětrnostním podmínkám. Lepidlo 1247 a tvrdidlo 
2526 je nanášeno odděleně tryskovou nanášečkou Casco. K těmto lepidlům je možno dodat technické a 
bezpečnostní listy, které jsou jinak ke stažení na internetových stránkách uvedených firem.

      Tabulka vyráběných tlouštěk, kvalit a cen Kč/m2:
AB/P AB/N BB/P BB/N

20mm 2020,- (2444,20) 1500,-  (1815,-) 1300,-  (1573,-) 1100,- (1331,-)

38mm 4050,- (4900,50) 3000,-  (3630,-) 2600,-  (3146,-) 2200,- (2662,-)
Ceny jsou bez DPH (s DPH), FCA Koryčany

                     Prodejní doba: PO-PÁ: 7°°-10:30, 11°°-16:00,  SO:  zavřeno
Výpis z OR: KOS v Brně, oddíl C, vložka 11418                                 IČ: 48910066, DIČ: CZ48910066
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