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Specyfikacja techniczna systemów tarasowych Lenta
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Systemy tarasowe
Systemy tarasowe Lena przeznaczone są do
zastosowania na zewnątrz do użytkowania jako
powierzchnia tarasów, balkonów, stopni, pomostów
oraz plaż przy basenowych. W skład kompozytu Lenta
wchodzi w 60% mączka drzewna, 30% polietylen, 7%
stabilizatory, 3% dodatki, 2% powłoka polimerowa.
Połączenie komponentów w podanych proporcjach
wraz z warstwą wierzchnią z polimerów nadaje
produktom Lenta niezwykle wysoką wytrzymałość na
warunki atmosferyczne i zapewnia wysoką odporność
na promienie UV. Absorbcja wody w przedziale 1,0 -1,2%
pozwala stosować systemy Lenta w najtrudniejszych
warunkach atmosferycznych i nie wymaga przy tym
żadnej impregnacji.

Elementy systemowe

System tarasowy Lenta do zastosowania na podłożu betonowym
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system firmy Lenta do zastosowania na równym stabilnym podłożu betonowym z odpowiednio
przygotowaną hydroizolacją. Podkonstrukcję stanowią legary kompozytowe LD5030, ułożone w
rozstawie co 40 cm i wypoziomowane za pomocą ogólnodostępnych elementów poziomujących
(klinów) i przytwierdzone do podłoża za pomocą kołków szybkiego montażu. Deski montowane
są do podkonstrukcji za pomocą klipsów LD-1 i LD-2.

System tarasowy Lenta do zastosowania na wspornikach regulowanych
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System ten stosowany jest w miejscach gdzie zachodzi potrzeba wyniesienia systemu
powyżej standardowej wysokości tarasu. Podkonstrukcję stanowią w tym wypadku legary
aluminiowe LD5030ALU, ułożone w rozstawie co 40 cm podniesione na odpowiednią
wysokość za pomocą wsporników regulowanych rozłożonych pod legarem co 100 cm.
Deski montowane są do podkonstrukcji za pomocą klipsów LD-1 i LD-2.

System tarasowy Lenta do zastosowania na fundamencie punktowym.
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Ten system dedykowany jest do zastosowania na gruncie przy użyciu legarów aluminiowych
LD5030ALU w układzie krzyżowym montowanych na słupach betonowych rozmieszczonych
w rozstawie 100 cm x 100 cm. Legary stanowiące podkonstrukcję dla desek rozkładamy co
40 cm a deski montujemy do podkonstrukcji za pomocą klipsów LD-1 i LD-2.

RAPORT Z BADAŃ DESKI KOMPOZYTOWEJ 2 GENERACJI 140x22mm
Lp.
1.

2.

5.

Odporność na
uderzenie
Absorbcja wody

EN 15534-1:2014 Sekcja 7.1.2

Odporność na
wgniecenie

EN 15534-1:2015 Sekcja 7.5

Rozszerzalność
cieplna

Siła zginania

Wyniki
21.7 MPa

Sprężystość

4109 MPa

Bez pęknięć

EN 15534-1:2014 Sekcja 8.3.1
Skala Brinella

50.0 MPa

Skala elastyczności

56,6 %

EN15534-1:2014 Sekcja 9.2 & ISO
11359-1:2014 & ISO 11359-2:1999
Metoda A

INFORMACJE O TESTACH
Test: Giętkość
Metoda testu: EN 15534-1:2014 Sekcja 7.3.2 i Aneks A
Warunki Testu:
próbka 600x140x22mm
prędkość 16,4mm/min
rozpiętość 442mm
Rezultat testu:
siła zginania 21,7 Mpa
sprężystość 4109 MPa

Test: Odporność na uderzenie
Metoda testu: EN 15534-1:2014 Sekcja 7.1.2
Warunki testu:
próbka 300x140x22mm
waga stalowej kuli: 1000g
średnica kuli: 50mm
wysokość opadania: 700mm

Maksymalna głębokość
wgniecenia 0,27mm
Tabela poniżej
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4.

Metoda
EN 15534-1:2014 Sekcja 7.3.2 i Aneks A
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3.

Rodzaj testu
Giętkość

rozpiętość: 200mm
Rezultat testu:
bez pęknięć, maksymalna głębokość wgniecenia 0,27mm
System
tarasowy Lenta do zastosowania na podłożu betonowym
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Test: Absorbcja wody

Metoda testu: EN 15534-1:2014 Sekcja 8.3.1

próbka 100x140x22mm
warunki zanurzenia: woda destylowana 20˚C , 24h
Wyniki testu:
Test
Puchnięcie
Maksymalne puchnięcie
Absorpcja wody
Maksymalna absorpcja
wody

Grubość
0,30%
0,37%

Szerokość
0,033%
0,043%

Długość
0,074%
0,080%

1,02%
1,12%

Test: Odporność na wgniecenie
Metoda testu: EN 15534-1:2014 Sekcja 7.5
Warunki testu:
próbka 140x50x22mm
średnica przedmiotu: 10mm
procedura: Na wstępie użyto siłę 20N i podniesiono do 2KN w czasie 30+- 10s i utrzymano siłę przez 25s.
pozostawiono na 24h.

Próbkę

Wyniki testu:
twardość Brinella: 50.0 MPa
elastyczność: 56.5%

Test: Rozszerzalność cieplna

natężenie(N2): 50ml/min

temperaturaMetoda
testu: -20˚C
+ 80˚C
Metoda testu: EN 15534-1:2014 Sekcja 9.2 i ISO 11359-1:2014 & ISO 11359-2:1999
A
Warunki testu:

tryb testowania: kompresja

próbka 10,5mm x 5,08mm x 3,04mm

kierunek: po długości

temperatura: 5˚C

warunki laboratoryjne: 23+- 2˚C , 5 +-% RH

obciążenie: 4 Kpa

wyniki testu:
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Warunki testu:

Certyfikty i atesty

KOMPOZYT DREWNA LENTA
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 01/2019
1. Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu: LENTA LD14022; PN-EN 15534-4
2. Zamierzone zastosowanie: Tarasy, balkony i pomosty
3. Producent: Lentadeck
4. Upoważniony przedstawiciel: CRC s.c. Legionów 107D/1, 81-472 Gdynia
5. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobu objętego normą: PN-EN
15534-4:2014-04 „Kompozyty wytwarzane z materiałów na bazie celuozy i tworzyw
termoplastycznych ( powszechnie zwane kompozytami polimero-drzewnymi WPC lub
naturalnymi
NFC
).
kompozytami
z
włóknami
Badania przeprowadziło: Wood Technology Institute ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań, Poland
sprawozdanie z badań nr U-042-BDZ/2019
6. Deklaracja właściwości:
Stosowanie do zlecenia oraz wymogów normy PN-EN 15534-4:2014 „ Kompozyty wytworzone z
materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-drzewnymi
(WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC)) -- Część 4: Specyfikacje profili podłogowych i płytek”
zbadano:
a) śliskość (podatność na poślizg) według normy PN-EN 15534-1+A1:2017 „Kompozyty wytworzone
z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowodrzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC))
-- Część 1: Metody badań przeznaczone do charakteryzowania mieszanin i wyrobów” pkt.
6.4.2 i CEN/TS 15676:2007 „Wood flooring – Slip resistance – Pendulum test”,
b) odporność na uderzenie ciałem twardym według normy PN-EN 15534-1+A1:2017 pkt. 7.1 i

PN-EN 477:1997 „Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi – Określenie odporności kształtowników głównych na uderzenie spadającego ciężarka”,
c) nośność, wytrzymałość i moduł sprężystości przy zginaniu statycznym według normy PN- EN

15534-1+A1:2017 pkt. 7.3,
d) liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej według normy PN-EN 15534-1+A1:2017 pkt.
9.2 i ISO 11359-2 “Plastics — Thermomechanical analysis (TMA) — Part 2:Determination of coefficient of
linear thermal expansion and glass transition temperature”,
e) twardość według normy PN-EN 1533:2011 „Podłogi drewniane -- Oznaczanie wytrzymałości na zginanie
pod obciążeniem statycznym -- Metoda badania”.

