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Easywood ir Latvijā dibināts
kokapstrādes uzņēmums. Kopš
2016. gada esam izveidojuši preču
zīmi „Easywood” - daudzpusīgu
produktu
ar
praktiski
neierobežotām
augstuma,
platuma un garuma iespējām, kā
arī ar vieglu un vienkāršu
montāžas tehnoloģiju. Mēs gan
ražojam izejmateriālus, gan veicam
būvniecības un projektēšanas
darbus, kas saistīti ar ražošanu montāžas
shēmas,
tehniskie
rasējumi. Easywood
līmētās
masīvkoka konstrukcijas ļauj īsā
laikā uzbūvēt celtnes sākot no koka
palīgēkām un vasarnīcām līdz
dzīvojamām un administratīvām
ēkām.

Mūsu tehnoloģija
Sienu paneļi
Jumta un pārseguma
paneļi
Realizētie projekti

Mūsu tehnoloģija
Līmēta laminēta koksne (angliski glued laminated timber,
saīsinājumā glulam) ir rūpnieciski ražots būvmateriāls no
atsevišķiem dažādu dimensiju skujkoku koksnes dēļiem, kas
salīmēti savā starpā.
Easywood līmētā laminēta koksne ir izmantojama grīdas, jumta un
sienu masīvkoka konstrukcijās kombinācijā ar metāla,
dzelzsbetona, mūra, cietā akmens konstrukcijām un atbilst visām
pašreizējām prasībām būvniecībā vai ēku renovācijā.

Ražošanas standarti : EN 14080
Virsmas kvalitāte : Gan vizuālā, gan industriālā kvalitāte
Stiprības klase : GL24h
Koka sugas : Egle, priede. Citas koku sugas pēc pieprasījuma
Izmēri :
Platums - 60 mm - 240 mm (20 mm solis)
Augstums - 120 - 700 mm (40 mm solis)
Garums - 600 m (iespējams līdz 15 metri)
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Fizikālie dati
‣ Ūdens tvaiku difūzijas pretestības
koeficients: m = 40
‣ Nominālā siltuma vadītspējas
vērtība: Lambda R = 0,13 W / (m x
K)
‣ Dimensiju palielināšanās un
samazināšanās raksturīgā vērtība
perpendikulāri šķiedrām
procentos ar 1% izmaiņu koksnes
mitrumam līmētiem
kokmateriāliem no skujkoku
koksnes = 0,24

Tehniskie dati
‣ Norvēģijas egle
‣ BS11 (GL24)
‣ Melamīna sveķu līme
‣ Virsmas: redzama vai neredzama
‣ Patiesais blīvums: Rho = 450 kg /
m3
‣ Koksnes mitrums: pēc ražošanas
12 +- 2%
Aprēķina piemērs:
Sākotnējais mitrums = 12%;
Beigu mitrums = 16%;
Komponentes platums = 600 mm
Delta = 0.24/100 x (sākotnējais mitrums % – beigu
mitrums %) x platums metros = izmaiņas dimensijā mm
= 0.24/100 x (12% -16%) x 500mm = 4.80mm
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Koksnes degšanas process ir stabils un viegli
prognozējams, masīvajām koka kolonām, sijām un
paneļiem ir ļoti laba ugunsizturība.

Projektēts tiek tā, lai ēku nesošās konstrukcijas garantētu lielu uguns
pretestību. Līmētie koka elementi atbilst visām jaunākajām un
striktākajām prasībām, tādējādi ugunsgrēka laikā nodrošinot drošu
cilvēku evakuāciju. Pēc veiktiem pētījumiem un testiem, atsevišķos
gadījumos pastāv iespējamība, saglabāt ēkas nesošās konstrukcijas arī
pēc ugunsgrēka.

Līmēta laminēta koksne saglabā
konstrukcijas stabilitāti ugunī,
atšķirībā no neaizsargāta tērauda.
Līmētās konstrukcijas ugunsgrēks
neietekmē
tik
nopietni
kā
neaizsargāta tērauda konstrukcija.
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Lai samazinātu siltumenerģijas patēriņu ēkā, nepieciešams
nodrošināt
zemu
gaiscaurlaidību
ēkas
norobežojošajās
konstrukcijās. Svarīgi saprast, ka ēkas konstrukciju zema
gaiscaurlaidība nav saistīta ar “konstrukciju elpošanu” un telpu
ventilāciju, bet gan ar konstruktīviem neblīvumiem, kas
galvenokārt var veidoties norobežojošo konstrukciju salaidumu
vietās.

Daudzu Latvijas energoefektīvo projektu vājā vieta ir tā, ka nav
atrisināti ēkas gaiscaurlaidības jautājumi.
Caur dažādiem
neblīvumiem ieplūstošā gaisa sasildīšana var veidot pat 40% no
kopējiem siltuma zudumiem. Liela nekontrolēta gaisa plūsma rada
arī caurvēju, mitruma bojājumus konstrukcijās un telpu
pārkaršanu vasarā. Tāpēc realizējot katru projektu, tiek pievērsta
liela uzmanība šim aspektam. Līmētais koka panelis palīdz mums
atrast labāko risinājumu, jo tas ir ideāli piemērots energoefektīvu
ēku būvniecībā.
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Paneļa standarta augstums 12 - 70 cm / solis 4 cm
Augstāki elementi līdz 160 cm iespējami ar papildus
izgatavošanas laiku
Paneļa standarta platums 6 cm līdz 24 cm / solis 2 cm
Citi platumi iespējami pēc individuāla pasūtījuma
Paneļa standarta garums 6 metri
Iespējams līdz 15 metriem
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Sienu paneļiem ir vairākas prieksrocības - iespējas paslēpt
komunikācijas starp paneļiem, kas rada vizuāli pievilcīgāku ārējo
izskatu. Vienkāršāka transportēšana, maz atlikumu, izmēri atbilst
standarta apstrādes iespējām, optimāla siltuma un aukstuma
izolācija, patīkams klimats un plašs pielietojums.

Ražošanas standarti : EN 14080
Virsmas kvalitāte : Gan vizuālā, gan
industriālā kvalitāte
Stiprības klase : GL24h
Koka sugas : Egle
Mitrums : Koksnes mitrums ražošanas
procesā 12% +/- 2 %
Izmēri:
Platums : Redzamais 50 cm 9 (20-70)
Biezums : Standarts - 10 cm
Garums : Standarts garumā- 13,5 metri.
Iespējams līdz 15 metriem.
Nestandarta garumi pieejami pēc
pasūtījuma
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Svarīgi!
Lai uzstādītu un uzglabātu līmētus koka paneļus jāņem vērā, ka
materiāls uzkrāj ūdeni, piemēram, lietus vai celtniecības un var
izraisīt lielu mitruma palielināšanos. Retos gadījumos tas var
mainīt paneļa tilpumu, izraisot deformāciju un radot
ierobežojumus savienot paneļus. Līmētas koksnes paneļus
jāaizsargā no mitruma apklājot ar plēvi.
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Jumta un pārseguma paneļu priekšrocības
‣ ātra un ērta montāža
‣ slodzes piemērotas tūliņ pēc montāžas
‣ zemāks svars, kā dzelzsbetonam,
‣ izmēru stabilitāte pateicoties līmēšanai un tehniskajai žāvēšanai
‣ augsta uguns un ķīmiskā izturība
‣ laba siltumizolācija
‣ pozitīva ietekme uz klimatu uzglabājot oglekļa dioksīdu (CO2)caurspīdīgas līmes līnijas- patīkams un komfortabls istabas klimats
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Tehniskā informācija
Koka suga - Egle
Izmēri
Augstums no 80 līdz 200 mm
Platums no 300 līdz 700 mm
Garums līdz 15 metri
Stiprības klase - GL24h, GL28h
Mitruma saturs - 12 % +/- 2%
Ugunsdrošība - D-s2, d0 un Dfl-s, ja izmanto, kā grīdas segumu
Blīvums - Atkarībā no stiprības klases, vidēji no 450kg/m2 līdz 500
kg/m3
Siltumvadītspēja -0,13 W/,k
Saraušanās
un
palielināšanāsRaksturīgā
vērtība
perpendikulāri šķiedrām procentos ar 1% izmaiņu koksnes
mitrumam līmētiem kokmateriāliem no skujkoku koksnes = 0,24
Degšana - 0,65 mm/min. Saskaņā ar EN1995-1-2
Ieteikums - Sakarā ar saraušanās un palielināšanās risku un
iespējamo spraugu veidošanos ieteicams izmantot elementus
platumā - Vizuālā kvalitāte 200 - 500 mm un rūpnieciskā kvalitāte
500-700 mm. Mainoties koksnes mitruma līmenim iespējama
spraugu veidošanās
Servisa klase- EN-1995-1-1
Servisa klase 1 - Iekštelpās
Sevisa klase 2 - Jumts āra teritorijā
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projekti paneļi
- Roja

Šajā projektā mēs
realizējām dzīvojamo ēku,
pirti un saimniecības ēku.

Sienās izmantojām 10 cm
biezus paneļus
Jumtam - 10 cm
Jumta siltinājums - 15 cm
Sienas siltinājums - 10 cm
Kingspan kooltherm

Celtniecības šajā
projektā ilga aptuveni
2,5 mēnešus
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- Roja

Iekšējās komunikācijas
veiksmīgi tiek paslēptas
paneļos.

Dzīvojamās mājas
apdarē izmantoti koka
latu sienu paneļi un
skārds no Rukki Classic.
Savukārt pirts un
saimniecības ēka fasādē
izmantoti tikai koka latu
sienu paneļi

Dzīvojamā māja - 59,7 m2
Pirts + terase - 59 m2
Saimniecības ēka - 35 m2
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- Usma

Projektā realizējam
brīvdienu māju pie
Usmas ezera

Sienās izmantojām 10 cm
biezus paneļus.
Jumtam - 10 cm
Jumta un sienu
siltinājums no Kingspan
kooltherm

Celtniecības šajā
projektā ilga aptuveni
1 mēnesi
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- Usma
Paneļi mājas iekšpusē
apstrādāti ar UV krāsu,
lai pasargātu tos no
saules ietekmes, krāsa
izvēlēta daļēji sedzošā,
lai saglabātu redzamu
koka faktūru.

Mājā ir divas
guļamistabas, dzīvojamā
istaba savienota ar
virtuvi, divas mansarda
tipa atvērtās istabas un
sanmezgls.

Mājai 102 m2
Dzīvojamā platība 79,17
m2, terases zona + āra
noliktava 22,80 m2
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- Ikšķile

Šajā projektā realizējām
divstāvu dzīvojamo māju
Ikšķilē.

Sienās izmantojām 10 cm
biezus paneļus
Pārseguma paneļi - 20 cm
Jumtam - 12 cm
Sienu siltinājums - 10 cm
Jumta siltinājums - 15 cm
Kingspan kooltherm

Celtniecības laiks aptuveni 2 mēneši
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Mājas iekšējā apdarē
izmantots betons un
koks

Mājā ir trīs
guļamistabas, dzīvojamā
istaba, divi sanmezgli,
virtuve un pirts

Mājas platība ir 170 m2
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- Laivu māja

Šajā projektā realizējam
Laivu māju pie Usmas
ezera.

Sienās izmantojām 6 cm
biezus paneļus
Jumtam - 6 cm

Celtniecības laiks 1. nedēļa
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- Laivu māja

Laivu mājā izvietota
plauktu sistēma, kur ērti
uzglabāt nepieciešamo

Iekšējās sienas
apstrādātas ar UV krāsu

Laivu māja ir 55,65 m2
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