
LVL gulvstrøer

Til det RETTE byggeri



LVL fra DLH - til det RETTE byggeri

 

•	 Sikrer	en	retningsstabil	og	stærk	konstruktion

•	 Minimerer	spild	af	materialer

•	 Anvendes	på	mange	typer	bærende	gulve

LVL gulvstrøer fra DLH er opbygget af 3 mm parallelt limede finerlag bestående af langsomt voksende nåletræ. Dette 
giver en unik form- og retningsstabilitet, samt styrke. DLH’s LVL gulvstrøer sikrer en stærk og stabil konstruktion, hvor 
spild pga. revner, knaster osv. minimeres kraftigt.  

DLH’s LVL gulvstrøer kan anvendes som konstruktion og underlag for mange typer bærende gulve, såsom massive 
plankegulve, parket, gulvspånplader, gulvplader i krydsfiner og OSB mm.  

LVL strøernes indbyrdes afstand fastlægges ud fra valg af belægning. Lægningsprincipper for opklodsede gulve er i 
detaljer beskrevet i TRÆ 41, trægulve, lægning og reparation udgivet af Træbranchens oplysningsråd eller Gulvfakta.

Træsort Fyr/gran
Fugtindhold 8-12 %
Lim Fenol lim WBP - E1
Vægt 520 kg/m3
Godkendelse CE-Mærket i henhold til DS/EN 14374-2004
Opbevaring LVL strøerne skal placeres på et plant underlag uden 

nogen form for kontakt med jord og med mulighed for 

ventilation under strøerne. Strøerne skal beskyttes
mod enhver form for regn, sne og direkte sol.

©
 D

LH
-G

roup · 08-2014D
K · M

JJ120814

Dimension Bolig,	kontor Mindre	butikker

Bredde Tykkelse og	let	erhverv

Normalfag Strø-ende Normalfag Strø-ende

40 mm 39 mm 550 mm 490 mm 480 mm 430 mm

40 mm 63 mm 890 mm 800 mm 780 mm 700 mm

Anbefalet afstand mellem opklodsningerne.

Bemærk den mindre afstand ved  strø-enderne..

OPKLODSNINGS	AFSTAND	FOR	DLH’S	LVL

DLH Danmark A/S
Nordkajen 21 · 6000 Kolding
Tlf.: 43 500 800 · E-mail: dlhdk@dlh-group.com · Web: www.dlh.dk

DB	nr. Varenr. Dimension Længde Antal/bdt.
1445962 2-25620 39 x 40 mm 4200 mm 42 stk
1720955 2-27999 39 x 40 mm 4800 mm 42 stk
1445964 2-25621 39 x 40 mm 5400 mm 42 stk
1445966 2-25622 63 x 40 mm 4200 mm 42 stk
1445967 2-25623 63 x 40 mm 5400 mm 42 stk

PRODUKT	INFORMATION

DLH overholder EU
tømmerforordningens 

krav


