CUT-TO-SIZE,
MÄÄRÄMITTAINEN
KERTOPUU®

NOPEA LISÄPALVELU
Laajennamme liimapuutoimituksista saatua hyvää
kokemusta määrämittatoimituksista (cut-to-size, CTS)
koskemaan myös Kerto-S -palkkeja.
Määrämittaan katkotut Kerto-S -palkit on tilattavissa
lyhyellä toimitusajalla suoraan työmaalle. Monipuoliset
työstöt ja homesuojaus kuuluvat palveluvalikoimaan. Uusi
palvelu täydentää Kertopuun varastoijien palvelua poikkileikkausten ja pitkien palkkien osalta. Palvelu tehostaa
jälleenmyyjän varaston kiertoa ja toimitusaika lyhenee.

Lohjan Kerto-tehtaan uuden työstölinjan kautta tulevat suorat
työmaatoimitukset alkavat viikolla 18/2013. Keskiviikkoon mennessä jätetyt tilaukset toimitetaan viimeistään seuraavan viikon
perjantaina.

Monipuoliset työstöt lisäpalveluna

Kerto-S -YLÄPOHJApalkin Maksimijänneväli (m)

• Optinen tai kalibroiva hionta
• Muotoon sahauksia; suoria sahauksia erikoisleveyksiin
tai diagonaalisahauksia
• CNC-työstöjä: poraamalla, jyrsimällä ja sahaamalla
tehdyt lovet, kolot, kaaret ja viisteet asiakkaan toimittamista
dwg-muotoisista kuvista
• Homesuojaus Kerto MouldGuard-menetelmällä
• Työstöjen toleranssi on ± 1 mm

45 x 200

Työstettyjen palkkien toimitusaika sovitaan tilauskohtaisesti.

51 x 200
45 x 260
51 x 260
45 x 300
51 x 300
45 x 360
51 x 360
45 x 400

Määrämittaiset Kerto-S -palkit on mahdollista tilata myös homesuojattuina. Kerto MouldGuard on puunsuoja-aineella käsitelty Kertotuote. Suojakäsittely vähentää merkittävästi pinnan homehtumisriskiä
suojaamattomaan puuhun verrattuna.
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Palkkien jakoväli k ≤ 900 mm
Palkkien jakoväli k ≤ 1200 mm

Kerto MouldGuardin käyttökohteet ovat samat kuin suojaamattoman Kerton: katto-, lattia- ja seinärakenteet, ullakot, räystäät jne.
Merkittävä etu saadaan käyttökohteissa, joissa on riski korkealle
ilmankosteudelle, esim. lämmittämättömissä varastoissa ja autokatoksissa. MouldGuard-käsittelyllä ei ole vaikutusta M1-päästöluokkaan.

Mitoitus on tehty EC5 mukaan. Tuen leveys ≥ 120 mm. Kattokaltevuus
1:3. Omapaino 0,9 kN/m². Lumikuorma maassa Sk = 2,5 kN/m².
Yläpuolinen kiepahdustukiväli ≤ 400. Lopputaipuma w fin ≤ L /200.

Suojakäsitellyn palkin tunnistaa harmaasta väristä.

Määrämittaisen CTS Kerto-S -palkin poikkileikkaukset

Suojakäsittely ei vaikuta palkin lujuusominaisuuksiin, vaan se
voidaan mitoittaa kuten käsittelemätön Kerto-palkki. Käsiteltyä
palkkia ei voi käyttää kohteissa, joissa se joutuu elintarvikkeiden
tai eläinten rehun kanssa välittömään kosketukseen, kuten kasvihuoneen rakenteissa tai rehusuojissa.

Määrämittaisen CTS-Kertopuun edut
• Nopea toimitus suoraan työmaalle tai jälleenmyyjän varastoon
• Määrämittaan katkaistu palkki
vähentää työmaalla tehtävää työtä ja jätettä
• Jälleenmyyjä voi täydentää omaa poikkileikkausvalikoimaansa
yksittäisillä cut-to-size-palkeilla
• Homesuojaus Kerto MouldGuard -menetelmällä vähentää
palkin homehtumisriskiä
• Metsä Wood ja jälleenmyyjät voivat yhdessä palvella
asiakasta tehokkaammin

METSÄ WOOD
Askonkatu 9E
15100 LAHTI
Puhelin 01046 50399
palaute.metsawood@metsagroup.com
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CTS-palkin maksimipituus on rajoitettu 12 metriin. Pitemmällä
toimitusajalla on edelleen saatavana maksimissaan 25 metriä
pitkä palkki.

Pakkaus
Määrämittatilaukset pakataan yksittäin kosteudenkestävään
muovikalvoon.

Lisätiedot
metsawood.fi/kerto
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MouldGuard-käsittelyllä pitkäaikainen
suojaus homehtumista vastaan

