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Műszaki adatlap 
 

Saunaboard / Szaunalemez 
 
 
 

Általános tájékoztatás:     A szaunakabinok magas hőmérséklete, páratartama és a rákövetkező 

szárítás komoly igénybevételnek teszi ki az anyagokat. Az újonnan 

kifejlesztett Saunaboard egyetlen termékben egyesíti a legmagasabb 

műszaki szabványokat, az elegáns formatervezést és a megfelelő 

formátumot. Ez a rétegelt lemez szauna-hőmérsékleten sem bocsát ki 

formaldehidet (kivéve a faanyag természetes összetevőit), sem biocidet 

vagy izocianátokat. A J. Grabner által gyártott Saunaboard megfelel a 

szigorú ÖNORM M6219-1 szabványnak. Ezért minden típusú fa (kivéve a 

hőklezelt, nem szövött textíliával borított vagy kezelt fatípusokat) alkalmas 

szauna építésére és felhasználható erre a célra (lásd Interior 

Analytics/Tappler bizonylatot). 
 

Rendelhető méretek: 2800 x 2050 mm  

2050 x 2800 mm 

2500 x 1250 mm 
 

Raklap mérete: 36 darab 
 
 

Vastagság: 16 mm  
 

Minőség: A/vakoldal 

Előoldal „A” osztály = látható minőség 

Hátoldal (vak, nem látszó) = sima furnér 
 

Illesztési mód: hasított furnér szilárd tömbbe ragasztva 
 

Ragasztás: D4, utolsó generációs, DIN EN 314 Part 2 Class 3 szerint. A ragasztó 

minőségét vízállóság és hőmérsékleti stabilitás szempontjából szauna-

alkalmatosság szerint tesztelték, jóval hosszabb időtartam alatt, 

laboratóriumi körülmények között. 

 
 

Alkalmazási terület: Magas minőségű szauna, infravörös kabin, wellness egyéb területére 

(kabinok belső tervezése). Használható bio- vagy gőz-szaunában is, a 

helyiség megfelelő utó szárítása és szellőztetése mellett (rövid idejű max. 

60–70%-os páratartalom. Nem alkalmas vizes vagy 100% pártartalmú 

helyiségek számára).  

Belaő réteg: Rétegelt lemez szerkezet (furnér), anyaga európai nyár- vagy égerfa (nem 

egzotikus fa). Rendelésre FSC valamint PEFC bizonylatos furnért is 

biztosítunk. A belső rétegek színe igazodik a felső rétegéhez (nyár- vagy 

égerfa). 
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Felső réteg: Szabvány hasított furnér felső réteg, kb. 0,6 mm (keményfa), 0,8 mm 

(puhafa). Egyéb rétegvastagság is rendelésre. A J. Grabner gyártmányú 

Saunaboard új mérce a tervezésben. A szabvány keretek között sok fafajta 

valamint domborított felület (Saunaboard szerkezet) áll rendelkezésre. 
 

garancia: A kiváló minőség kiváló szolgáltatást feltételez. Ez okból Saunaboard 

lemezünk ragasztóanyagára 10 év szavatosságot biztosítunk magánszektor 

esetében és 12.000 üzemórát kereskedelmi vagy nyilvános szaunák 

részére, megfelelő nyilvántartás mellett (lásd Jótállási füzet) 
 

Feldolgozás: A Saunaboard lemezelemek rögzítéséhez a ragasztás és csavarozás 

kombinációját javasoljuk. Tekintettel a szauna konstrukciók és rögzítési 

módok változatosságára javasoljuk a munkát kivitelező személynek, hogy  

előzetesen ellenőrizze a fogadó felület minőségét! Puhafa, vékony furnér 

valamint régi faanyag hordozó felület esetében javasoljuk, hogy a 

lemezeket szerelés előtt kefével dörzsöljék tisztára a ragasztás későbbi 

leválásának megelőzése végett. 

 
  Előnyök:   1. Sokféle tervezési lehetőség (nagy és kicsi lemezek) 

2. Fafélék és felületi szerkezetek nagy választéka 

3. A ragasztó nem tartalmaz kibocsátható szennyező anyagot (ÖNORM 
M6219-1 vizsgálati tanúsítvány)  

 
o emitting pollutants in the gluing according to test certificate 

ÖNORM 6219-1 

4. Tömör nyár- vagy égerfából készült felső réteg (szauna-fa); 
eredménye: a jó ragasztási vagy csavarozási szilárdság 

as a result high screw retention for optimal fixing 5. Nem egzotikus fa – Természeti erőforrások védelme (hordozó lemez) 

6. Felső réteghez igazított belső rétegszín (világos fa  világos belső 

réteg= Nyárfa; sötét fa  sötét belső réteg = Égerfa) 

7. Kérésre FSC/PEFC bizonylat 

8. Nagy méretek (optimizálás; kevesebb hulladék mint a kis méretnél) 

9. Szavatosság  

 

 

 
 
 

Saunaboard – a szauna-szakma lemez burkolata! 


