
Egger DHF

Mysleme na životní prostředí 
s DHF deskou na střeše

Ten, kdo vsadí na dřevo, může upustit od fólie.
EGGER DHF deska je díky svým stavebně fyzikálním vlastnostem optimální deskou pro střešní konstrukce.  
Ale to ještě není vše – EGGER DHF deska nabízí …

… udržitelnost v každém vláknu.

Díky modernímu lepidlovému systému, který neobsahuje formaldehydy a s použitím dřevní hmoty jako vstupní suroviny jsou naše 
DHF desky velmi šetrné k životnímu prostředí.

– 749 kg CO₂ / m3

100 % dřevo s ověřeným  
legálním původem
52 % certifikované dřevo

90 % zbytky z pilařské výroby

97 % dřevo z regionálních zdrojů*
*zbytky z pilařské výroby

95 % materiál  
z obnovitelných zdrojů

Více transparentnosti
» www.egger.com/transparentnost

https://www.egger.com/shop/cs_CZ/o-nas/zivotni-prostredi/transparentnost
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EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG · Am Haffeld 1 · 23970 Wismar www.egger.com/dhf

… tři funkce v jednom pracovním kroku.

Použití DHF desek umožňuje rychle a efektivně vytvořit větruodolný a pochozí povrch střechy, který odvádí vodu.  
DHF desky mohou být jako podkladové desky až do sklonu střechy 14° použity bez dalších opatření. Dodatečná fólie tak není nutná.

… vlastnosti, které prostě přesvědčí.

Nejen v oblasti střechy, EGGER DHF deska je vynikající volbou i v oblasti stěny. Jako difuzně otevřená a zároveň vyztužující deska 
odolná proti vlhkosti je ideálním opláštěním vnějších stěn v dřevěných rámových konstrukcích umístěných za různými fasádními 
systémy. Pro všechny oblasti použití nabízí vlastnosti, které prostě přesvědčí.

Spolehlivá ochrana proti vlhkosti 
při případném poškození střešní 
krytiny kroupami nebo během 
fáze výstavby.

Odolnost proti větru 
a krupobití. Odvádění vody Odolnost proti proražení

Díky vodu odvádějícímu povrchu 
mohou být DHF desky použity jako 
dočasné zastřešení.

Odolnost proti proražení umožňuje 
bezpečnou montáž.

kg

Přesná a rychlá instalace díky 
optimalizovanému profilu pero – 
drážka.

Díky difuzní otevřenosti mohou 
být v kombinaci s parotěsnou 
vrstvou na vnitřní straně 
komponent vytvořeny bezpečné 
a odolné konstrukce s nízkým 
rizikem kondenzace a vysokým 
potenciálem vysušení.

Rychlejší montáž díky tištěnému 
rastru pro přibíjení hřebíků.

Zjednodušené prokazování požární 
odolnosti díky vysoké objemové hmotnosti.

Menší prořez díky formátům 
na výšku podlaží.

EGGER  
OSB 

(interiér)

EGGER  
DHF 

(exteriér)

Výrobní program

» Dokumenty ke stažení
» Stěny
» Střechy

Produkt Délka × šířka  
v mm

Tloušťka 
desky (mm) 

15

Tloušťka 
desky (mm)  

20

Pero a drážka 2
3 000 × 1 250

2 800 × 1 250

Pero a drážka 4

2 500 × 1 250

2 500 × 675

2 500 × 612

https://www.egger.com/shop/cs_CZ/produkty/stavebni-vyrobky/ke-stazeni
https://www.egger.com/shop/cs_CZ/produkty/stavebni-vyrobky/pouziti/steny
https://www.egger.com/shop/cs_CZ/produkty/stavebni-vyrobky/pouziti/stresni-konstrukce

