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Popis materiálu: 
 
Senoplan® Exterior  
a Senoplan® Exterior Plus  
sú vysokohodnotné stavebné 
dosky, vyrábajúce sa v lisoch 
pod vysokým tlakom a vysokou 
teplotou z celulózových pásov 
impregnovaných živicou.  
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Znášanlivosť pre životné prostredie: 
 
Senoplan®Exterior a Senoplan®Exterior Plus  
 
-    sa skladajú zo 60% z celulózových vlákien 
- neobsahujú žiadne halogénové zlúčeniny ako napr. 

chlór, fluór, či bróm, a   ani ťažké kovy ako  napr. 
kadmium, ortuť, či azbest a ani žiadne fungicídy 
alebo algicídy.  

- pri spaľovaní vzniká oxid uhličitý, voda, oxidy dusíka 
a popolček. 

-   uskladnenie zvyškov na skládkach odpadu    
    bezproblémové 

http://ch.wetter.com/webcams_galerien/bildergalerie/bilder/2092/
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Záruka kvality  
 
Na základe neustálych interných skúšok zaručujeme  
kvalitu produktov Senoplan v súlade s hodnotami a  
normami uvedenými v podkladoch.  
 
Odmietame vydanie záruky na nedostatky v spodných 
konštrukciách a na nedostatky spôsobené montážou,  
pretože nezasahujú do našej oblasti pôsobnosti.  
 
Miestne normy a stavebné predpisy je potrebné 
bezpodmienečne zohľadniť. Všetky údaje zodpovedajú 
aktuálnym poznatkom.  
 
Nezaručujeme všeobecnú vhodnosť použitia dosiek  
senoplan.  
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Povrch a ochrana voči proveternostným vplyvom 
  
senoplan® Exterior má vysokokvalitný zhustený, uzatvorený a 
skúškami v exteriéri osvedčený povrch tvorený živicou, ktorá trvalo 
chráni dekor nachádzajúci sa pod ňou.  
senoplan® Exterior Plus má na strane dekoru dodatočný špeciálny UV 
filter a dodáva sa s ochrannou fóliou. Táto strana je vždy lícovou 
stranou. Ochranná fólia sa musí odstrániť ihneď po montáži.  
 
Vlastnosti: 
• dekoratívne          • odolné voči úderu           • odolné voči korózii  
• stále na svetle           • pevné v ohybe          • ľahko spracovateľné  
• mrazuvzdorné           •  jednoducha   montáž             •  samonosné  
• odolné voči poveternostným  vplyvom                    • tepluvzdorné  
• nenáročné na čistenie 
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Vlastnosti 
 
• dekoratívne  
• odolné voči úderu  
• odolné voči korózii  
• stále na svetle  
• pevné v ohybe  
• ľahko spracovateľné  
• mrazuvzdorné   
• jednoduchá   montáž   
• samonosné  
• odolné voči poveternostným  vplyvom  
• tepluvzdorné  
• nenáročné na čistenie 
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Doprava, skladovanie a manipulácia  

Doprava:  
-     dosky musia byť  pri preprave zabezpečené tak, aby sa nemohli  posúvať 
 
Skladovanie:  
- originálny obal odstrániť až bezprostredne pred ďalším spracovaním  
- skladovať na rovných podložkách za normálnych klimatických podmienok, 

chránené pred vlhkosťou  
- vždy použiť krycie dosky. Obalové fólie po odobratí dosiek opäť uzavrieť.  
- na stavbe zakryť nepremokavými fóliami.   
 
Manipulácia:  
-    dosky neposúvať pod seba,- nebezpečenstvo poškodenia povrchu!  
-    zabrániť ukladaniu nečistôt medzi doskami.  
-    vždy vyberať cez hranu. Vždy nosiť ochranné rukavice.  
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Odporúčané spracovanie  
 
Pílenie:  
- používať pílové listy s časťami z tvrdého kovu 
 
-     rezná rýchlost: 60-100 m/s. 
      (napr.: priemer pílového listu: 300 mm/počet otáčok:     
       6000/min.  
      Posuv v  závislosti  od  hrúbky asi 6-8  m/min.)  
 
- presah pílového listu asi 25-35 mm 
 
-    Pílenie s dierovacou pílou sa neodporúča!!!  



Vŕtanie:  
- vrták HSS: Pri vŕtaní používať podložku tak, aby sa zabránilo vytrhnutiu vrtného otvoru na zadnej strane dosky.  
- počet otáčok: asi 1000-1500 ot./min. Koaxiálny vrták osadený časťami z tvrdého kovu s centrovaným hrotom. 
 
Frézovanie s ručným prístrojom:  
-     používať výlučne nástroje s časťami z tvrdého kovu. Na výrezy sa osvedčili špirálové frézy. 
 
Frézovanie so stolovou frézou, so stolovou vrchnou frézou a CNC obrábacie centrá:  
-     používať nástroje s časťami z tvrdých kovov alebo diamantov, frézy s vymenitelnými doštičkami alebo spájkované frézovacie hlavy.  
-     rezná rýchlosť: 40-70 m/s  
 
Brúsenie:  
- brúsenie hrán je možné prostredníctvom rozličných strojov. Zrnitosť: 100/120. Skosenie hrán je bez problémov možné dosiahnuť  
      tiež ručným brúsnym plátom....  
 
UPOZORNENIE: senoplan® Exterior Plus sa nemôžu čistiť rozpúšťadlom. Najjednoduchšie je čistenie vodou s mäkkými utierkami.  
      Pri väčšom znečistení je možné použiť tiež obyčajný čistič alebo rozpúšťadlo. Nepoužívať abrazívne alebo brúsne látky, abrazívne  
      špongie alebo leštiace prostriedky! Vysokotlakové čističe je možné používať.  
      Odporúčajú sa čističe, ktoré obsahujú okrem aktívnych čistiacich látok tiež izopropylalkohol ako napríklad Technosol VA 705  
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senoplan® Exterior a Exterior Plus  
Podľa normy EN 13501-1: klasifikácia B - s1, d0, pre hrúbky viac ako 6 mm.  
 
Použitie:  
Táto klasifikácia je platná pre dosky s hrúbkou viac ako 6 mm , podľa skúšobných 
protokolov. Takéto dosky sú používané pri montáži do obvyklých konštrukcií – či už 
hliníkových alebo oceľových. Mechanické upevnenie dosiek – rozostupy, tolerancie, 
fixné body a pohyblivé body uvedené v ďalšom môžu byť aj menšie ako je uvedené 
v skúšobných protokoloch. Ako nosné dosky – výplne smú byť použité akékoľvek 
dosky na báze dreva podľa zaradenia A1 alebo A2. Povolené sú aj neopracované 
hrany.  
senoplan® Exterior a Exterior Plus F Qualität  
Vyššiu požiarnu odolnosť spĺňajú len dosky s hrúbkou viac ako 8 mm.  
Výsledky skúšok pošleme na vyžiadanie. 

Požiarna odolnosť 



Prehlásenie o zhode:  
0766-CPD-077 pre EN 438-7:2005  
 
Fasádne dosky:  
Exterior a Exterior Plus v kvalite CGF alebo EGF v 
hrúbkach 6, 8 a 10 mm spĺňajú normy ETB pre fasádne 
obklady – Povolenie : Zul. Nr. Z-33.2-137.  
 
ETB-skúšky:  
Exterior a Exterior Plus spľňajú podmienky pre 
balkónové výplne v hrúbkach 6, 8 a 10 mm.  
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Certifikáty 
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Mechanické upevňovacie časti 

Skrutka senoplan® na fasády s lakovanou hlavou (Torx 20) Materiál: 
Nehrdzavejúca oceľ X5CrNiMo 17122/1.4401, A4. Priemer: 5,5 mm  
Lakovanie vo všetkých dekoroch senoplan®.  
Priemer vŕtania v doskách senoplan®:  
Pohyblivá časť: 8,5 mm a viac  
Pevný bod: 6 mm (5,7 mm podľa povolenia)  
 
Slepý hliníkový nit  
Materiál: Nit: Almg 5/3, Číslo materiálu: 3.3555.10  
Tŕň nitu: nehrdzavejúca oceľ Číslo materiálu 1.4541  
Priemer drieku: 5 mm  
Priemer hlavy: 14 mm  
Lakovanie vo všetkých dekoroch senoplan®.  
Priemer vŕtania v doskách senoplan®: Pohyblivá časť: 8,5 mm  
Pevný bod: 5,1 mm, Priemer vŕtania v hliníkovej časti UK: 5,1 mm  

 

K 12,0 mm  

5,5 mm  

2,7 mm  

5,0 mm  
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Mechanické upevňovacie časti 

Sada skrutiek senoplan® pre balkóny  
Materiál: nehrdzavejúca oceľ A2  
Závit M5 priemer hlavy 16 mm mit torx 20  
Farba: Lakovanie možné vo všetkých dekoroch senoplan®.  
 
Jedna sada balkónového setu obsahuje: skrutku M5, 
polyamidový kotúč, podložku, pružný krúžok a klobúčikovu 
maticu.  
Priemer vŕtania pri pohyblivých častiach: 8,5 mm  
Priemer vŕtania pri pevnom bode: 6,0 mm  
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Určenie pevných bodov a pohyblivých častí 

senoplan® HPL menia rozmery podľa meniacej sa relatívnej 
vlhkosti vzduchu.  
Dosky senoplan® sa vo vlhkom prostredí zväčšujú!  
Dosky senoplan® sa schnutím zmršťujú!  
Zmenšovanie a zväčšovanie objemu je pri priečnom smere 
dvojnásobné ako v pozdĺžnom.  
Príčinou je celulóza. Túto vlastnosť materiálu je potrebné brať do 
úvahy pri konštrukčných prácach. Dôležité je určiť pevné body a 
pohyblivé časti.  
Priemer vŕtania v doskách senoplan® je rovnaký ako priemer 
upevňovacích časti.  
Priemer vŕtania v doskách senoplan®  je priemer upevňovacích 
časti plus potrebná rezerva pri zväčšení objemu.  
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Rezerva pri zväčšení objemu 

Najväčši odstup od pevného bodu k okraju dosky v metroch x 2 
= potrebná rezerva v mm.  
 
Príklad:  
Odstup od pevného bodu k okraju dosky je 1,5 m.  
Potrebná rezerva: 1,5 x 2 = 3 mm.  
 
Nutnosť vŕtať pohyblivé časti pri použití upevňovacích časti 
vrtákom s priemerom drieku 5 mm,pri dodržaní priemeru 
aspoň 8 mm.  



Odstupy pri upevňovaní mechanickými upevňovacími prostriedkami 
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Odstupy pri upevňovaní najmä na fasádach je potrebné zvoliť v súlade so statickými požiadavkami, platnými  
normami a miestnymi stavebnými predpismi. 
 
Odstupy je možné určiť podľa tabuľky. Nie je nutné aplikovať technické regulátory. 
 
 



Lepenie trvalo elastickým polyuretánovým lepiacim systémom 
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Lepiaci systém je jednoduchá a úsporná forma montáže prevetraných fasád, atikového obloženia, podhľadov a pod. 
Lepenie je možné na hliníkové, oceľové aj drevené konštrukcie. 
 
Bezpodmienečne nutné dodržiavať odporúčania a návody výrobcov lepiacich systémov. 



Základné pravidla spracovania 
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Lepenie sa môže robiť v pracovnej dielni, ako aj priamo na stavenisku. Musí sa však vykonať na mieste chránenom pred 
poveternostnými vplyvmi a prachom. 
Vhodná teplota +5° -  +35°C,     relatívna vlhkosť vzduchu: max. 75% 
Lepenie musia vykonávať len vyškolené osoby, ktoré po každom lepení vystavia protokol o lepení... 
Všetky plochy určené na lepenie musia byť suché, čisté a zbavené nečistôt 

Príprava konštrukcie a dosiek senoplan® 



Základné pravidla spracovania 
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Montážnu pásku pripevniť pozdĺž celej spodnej 
zvislej konštrukcie, ochrannú fóliu ešte 
neodlepovať. 
Lepidlo naniesť po celej dĺžke na plochu (šírka 
8mm, výška 10mm) prinajmenšom v 5mm 
odstupoch od montážnej pásky a postrannej 
hrany profilu. 
Montáž: 
Odtrániť ochrannú fóliu z pásky, dosky 
senoplan nasmerovať do presnej pozície tak, 
aby sa dotýkali spodnej konštrukcie. 
 
Na presné zameranie zvislých a vodorovných 
špár postačí uhlomer a pásy a výrezy z 
odpadových dosiek. 



Výhody prevetraných fasád s doskami senoplan®  

senoplan® HPL dosky 

• individuálne možnosti usporiadania 
• zlepšuje izolačné vlastnosti stavby 
• rýchla a jednoduchá montáž 
• vhodné aj pri renovácii stavieb 
• energeticky úsporné 
• hospodárne 
 
 
• chráni steny pred vlhosťou 



Výhody prevetraných fasád s doskami senoplan®  
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Výhody prevetraných fasád s doskami senoplan®  
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Detail fasády senoplan® pripevnenej na hliníkovej konštrukcii 
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Detail fasády senoplan®  
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Detail fasády senoplan®  
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Detail fasády senoplan® pripevnenej na drevenej konštrukcii  
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Detail fasády senoplan® pripevnenej polyuretánovým lepidlom  
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Realizácia fasády senoplan®  
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Balkóny s doskami senoplan®  
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Výška zábradlia musí byť v súlade s úradným stavebným predpisom. 
Všetky odstupy pri upevňovaní sú overené podľa smerníc ETB.  



Balkóny s doskami senoplan®  
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Výška zábradlia musí byť v súlade s úradným stavebným predpisom. 
Všetky odstupy pri upevňovaní sú overené podľa smerníc ETB.  



Balkóny s doskami senoplan® uchytené držiakmi  
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Balkóny s doskami senoplan® uchytené v profiloch tvaru U  
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Hrúbka profilu musí byť v súlade so statickými požiadavkami, 
prinajmenšom však 2mm. Šírka profilu 25mm. Dolný profil sa  
musí v pravidelných odstupoch prevŕtať na odvodnenie. 



Balkóny s doskami senoplan®  
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Ďakujem za pozornosť. 


