
STYLEBOARD



RWH: Roof Wall Humid
  czyli Dach, Ściana, Wilgoć. 

płyta zaprojektoWana z myŚlą
 o poszyciach DachóW i  Ścian

W Warunkach Wilgotnych.

Najważniejsze zalety StyleBoard MDF.RWH wynikają z jej swoistych cech: z włókien 
tworzących jednolitą strukturę osiągniętą w specjalnym procesie technologicznym. 
Płyta dedykowana w szczególności na poszycia dachów, zapewniająca odpowiednią 
dyfuzję, wiatroizolację i odporność na wilgoć. StyleBoard MDF.RWH stawi czoła 
ekstremalnym warunkom panującym w poszyciu dachu budynku co wpłynie korzystnie 
na mikroklimat np. poddasza. Płyta dostępna w wersji pióro-wpust oraz na zamówienie 
z krawędzią prostą.

MDF.RWHpłyta buDoWlana   
styleboarD

spłyW WoDy bez poDciekania. 
zaWsze WłaŚciWe DopasoWanie 
Dzięki specjalnej szczelinie 
Dylatacyjnej.

STYLEBOARD MDF.RWH

DAcHY ściAnY

pióRO-WpuST 

  iDealna jako WarstWa Wstępnego krycia. 
umożliWia Dyfuzję pary WoDnej.

mDf.rWh jako zeWnętrzne poszycie Ściany 
umożliWia Dyfuzję pary WoDnej

OBSzARY  zASTOSOWAń



Płyta StyleBoard MDF.RWH produkowana jest zgodnie z normą DIN EN 622-5 MDF.RWH, podlega kontroli zewnętrznej i została dopuszczona przez nadzór budowlany 
zgodnie z normą CE EN 13986 - MDF.RWH. Wszystkie wartości odpowiadają stanowi naszej produkcji i są wartościami orientacyjnymi. Zmiany zastrzeżone. Ten typ płyty 
może być także używany na bardzo krótki (np. wiatr) lub krótki czas trwania oddziaływania obciążenia (np. śnieg) przy stosowaniu jako płyta wierzchniego krycia na dachy 
i ściany.

styleboarD
mDf.rWh

zalety, korzyści, wymiary 
i właściwości

-  optymalne odprowadzanie wody dzięki specjalnie zaprojektowanemu 
profilowi pióro-wpust

-  możliwość użycia jako prowizoryczny dach w krótkim czasie
- połączenie na pióro i wpust zapewniające szczelność od wiatru i wody
-  dopuszczenie przez nadzór budowlany zgodnie z normą CE EN 13986 
-  znikome ryzyko ataku pleśni w wilgotnym środowisku dzięki odporne-

mu na wilgoć klejowi PU łączącemu włókna płyty MDF.RWH
-  klej wolny od formaldehydu i odporny na wilgoć

- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- daje możliwość rezygnacji z folii paroprzepuszczalnej
-  izotropowa wytrzymałość w kierunku wzdłużnym i poprzecznym

pRODukT GRuBOść 

(mm)

FORMAT 

(mm) 

kRAWęDź iLOść SzTuk nA 

pALEciE

Brutto netto

StyleBoard MDF.RWH 16 2.510 x 1.260 2.500 x 1.250 4 strony pióro-wpust 50
StyleBoard MDF.RWH 16 2.510 x 635 2.500 x 625 4 strony pióro-wpust 50
StyleBoard MDF.RWH 16 5.030 x 2.500 prosta na zamówienie

WłAściWOści GRuBOść (mm)

16

Średnia gęstość objętościowa (EN 323) w kg/m³ > 600
Wytrzymałość na zginanie (EN 310) w N/mm² 14
Wytrzymałośc na rozciąganie poprzeczne (EN 319) w N/mm² 0,3
Moduł sprężystości podłużnej przy zginaniu (EN 310) w N/mm² 1.600
Pęcznienie grubości (EN 317) w % 10
Wytrzymałośc na rozciąganie poprzeczne w teście podgrzewania (EN 1087-1) w N/mm² 0,6
Klasa odporności ogniowej (DIN 4102 / EN 13986) B2/D-s2. d0
Przewodność cieplna  (EN 13986) = W/mK 0,10
Klasa użytkowa (DIN 1052) 1 + 2
Odporność na dyfuzję pary wodnej (wartość μ) w stanie wilgotnym / suchym (DIN 20000-1): 10/10

zALETY i kORzYści

WYMiARY STYLEBOARD MDF.RWH - LiczBA SzTuk nA pALEciE

WłAściWOści MEcHAnicznE i FizYcznE STYLEBOARD MDF.RWH



Biuro obsługi klienta +48 627 833 290

Płyty Budowlane StyleBoard MDF.RWH podczas transportu należy tak zabezpieczyć, aby nie uległy uszkodzeniu, szczególnie należy 
zadbać o ich krawędzie. Zaleca się składować płyty w miejscu nie narażonym na działanie warunków atmosferycznych.

Płyty składować na wcześniej wyrównanym 
pod łożu odizolowanym od wilgoci z gruntu.

O ile płyty nie mogą być składowane pod 
dachem należy zabezpieczyć je przed warun-
kami atmosfe rycznymi zapewniając przewie-
trzanie.

Do zabezpieczenia płyt stosować plandeki 
lub folie gwarantujące odprowadzenie wilgoci 
spod przykrycia.

utylizacjaŚroDki ochrony osobistej

Płyty mogą być powtórnie wykorzystane jako 
surowiec (recykling). Isnieje możliwość wyko-
rzystania energetycznego poprzez  spalanie w 
odpowiednich instalacjach zgodnie z obowią-
zującymi przepisami.

Nie są wymagane żadne specjalne środki. Pły-
ty Pfleiderer nie są toksyczne w rozumieniu 
rozporządzenia o zakazie stosowania środków 
chemicznych (ChemVerbotsV). Podczas obrób-
ki i montażu materiałów drewnopochodnych 
należy stosować zwykłe środki BHP (rękawice 
robocze, maska przeciwpyłowa podczas szlifo-
wania), które obowiązują również w przypadku 
obróbki drewna litego.

Podczas obróbki i przetwarzania płyt surowych 
może powstawać pył drzewny. Zwykle wiąże 
się z tym wymóg  podłączania  obrabiarek  do  
systemów wyciągowych.

-  przy układaniu płyty StyleBoard MDF.RWH na pióro-wpust pióro, powinno być zwrócone w kierunku kalenicy
-  pionowe styki płyt powinny spoczywać na krokwi
-  płyty należy mocować z przesunięciem, aby uniknąć długich pionowych styków
-  istnieje możliwość rezygnacji z folii paroprzepuszczalnej, jeżeli wartość Sd na stronie wewnętrznej wynosi ok. 2,0 m (np. przez zastosowanie 

płyty LivingBoard) 
-  od minimalnego nachylenia dachu wynoszącego 16° i maksymalnej różnicy (w dół) w stosunku do przepisowego nachylenia dachu (RDN) 

wynoszącej 8° uszczelnienie połączeń pióro-wpustu nie jest konieczne
-  zgodnie z normą DIN 68800 2 w przypadku konstrukcji o klasie użytkowej 0 nie jest wymagane zastosowanie chemicznej ochrony drewna

obróbkaOBRóBkA śRODki OcHROnY OSOBiSTEj uTYLizAcjA

styleboarD
mDf.rWh

informacje 
DoDatkoWe

inFORMAcjE DOTYczącE BEzpiEczEńSTWA

TRAnSpORT i WARunki pRzEcHOWYWAniA

WSkAzóWki kOnSTRukcYjnE

Stosowanie  płyt budowlanych musi  odbywać się  zgodnie  z  projektem  budowlanym  i  warunkami  technicznymi  użytkowania  budynku z zastosowaniem przepisów prawa 
budowlanego. Zawarte  w  niniejszym  dokumencie  informacje  stanowią  wyłącznie  materiał  poglądowy  opracowany  w  celu  zaprezentowania  przykładowych  obszarów  
zastosowań  produktu.  Nie  zastępują  one  pełnej specyfikacji  produktu,  która  wyznacza  zakres  odpowiedzialności  producenta.  Producent  nie  gwarantuje,  ani  też  nie  
przyjmuje  odpowiedzialności  za  możliwość  zastosowania  produktu  oraz  jego  przydatność  i  trwałość do  każdego  celu  zamierzonego  przez  nabywcę.  W  szczególności  
producent  zwraca  uwagę,  iż  produkt  winien  zostać  dopuszczony  do  wykorzystania  w  projekcie  budowlanym,  zaś jego zastosowanie powinno zostać poprzedzone 
analizą czynników wpływających na zachowanie parametrów produktu.


