
ФАНЕРА ЛАМІНОВАНА 
Фанера, покрита з однієї або двох сторін фенольною або меламіновою плівками. 
 
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС 
Фанера ламінована являє собою плоский лист, що складається з трьох або більше шарів шпону, 
склеєних між собою та покритих плівкою для ламінування. Дотичні шари шпону мають взаємно-
перпендикулярний напрям волокон, що забезпечує міцність як у поздовжньому, так і у 
поперечному напрямках, стабільність форми та вигідно вирізняє фанеру серед інших виробів з 
деревини. 
ВИДИ ПОВЕРХНІ ЛАМІНОВАНОЇ ФАНЕРИ 
В залежності від сфери використання ламінована фанера може мати наступні види поверхні: 
Гладка – призначена для опалубних робіт, складування та транспортування товарів, облаштування 
інтер'єрів приміщень, дитячих майданчиків, тощо 
Сітка – призначена влаштування підлог в автомобільному транспорті, напівпричепах, контейнерах, 
музичних сценах, тощо 
Гекса – призначена влаштування підлог в автомобільному транспорті, напівпричепах, 
контейнерах, виготовлення ящиків для музичних інструментів, тощо. 
СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ 
1250x2500мм, 2500x1250мм, 1220x2440мм, 2440x1220мм. 
Стандартні товщини, мм: 6,5; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 35; 40. 
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6,5 5 6,4 6,1 6,9 

9 7 8,8 8,8 9,5 

12 9 11,8 11,5 12,5 

15 11 14,8 14,3 15,3 

18 13 17,6 17,1 18,1 

21 15 20,4 20,0 21,0 

24 17 23,2 22,9 24,0 

27 19 26,2 25,2 27,0 

30 21 29,0 28,1 30,0 

35 25 34,0 33,5 35,5 

40 29 39,5 38,8 41,2 

 
Допуски по лінійних розмірах відповідають стандарту EN 315. Граничні відхилення по довжині та 
ширині ±3,5мм. 
На запит покупця можливе виготовлення фанери прирізних розмірів. 
 
СКЛЕЮВАННЯ 
При виготовленні фанери використовуються фенол-формальдегідні або карбамідо-формальдегідні 
клеї, що відповідають стандартам EN 13986 та EN 314-2. 
Клас емісії формальдегіду – E1. 
Фізико-механічні властивості фанери відповідають стандарту EN 13986.  
 
ПЕРЕВАГИ 
Ламінована фанера – це легкий, але міцний матеріал, що має високу зносостійкість та 
водостійкість. Може використовуватись у зовнішніх умовах й добре чинить опір хімічним сполукам 
та ультрафіолету. 
Широка гама кольорів та видів поверхонь здатні задовольнити будь-які потреби споживачів. 

 


