
Ledande brandklassade SSC-paneler



Vi på SSC har under lång tid lett utvecklingen av brandklassade paneler. Senaste genombrottet i vår produktutveckling är 
vår plywoodpanel med högtryckslaminatyta. Panelen klarar den tuffaste brandklassningen i Europa och uppfyller samtliga 
krav enligt EUs förordning CPR305/2011/EEG.

Paneler som klarar Europas tuffaste brandkrav 

Maximalt brandsäkra

Användningen av plywood ger flera fördelar. För det första 
är motståndskraften mot brand bättre, tack vare att brand-
impregneringen lättare kan ”pressas in” i skivan. Förutom 
ytskiktsklassningen är vår panel också tändskyddsklassad. 
Det innebär att den även minimerar risken för egen 
antändning samt antändning av bakomvarande material.

Ledande samarbetspartner

Vår brandimpregnering görs med noggrant utprovade 
och testade metoder i nära samarbete med den ledande 
leverantören Woodsafe Timber Protection. Detta borgar för 
bästa tänkbara brandskydd, vilket också fastslås i klassifice-
ringsdokument från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Nya Latinskolan, Malmö



Förenklat beskrivet utförs och fungerar impregneringen 
så här: Skivorna behandlas under vaccum och tryck i 
autoklav. Vid händelse av brand smälter kristallerna som 
tillförts materialet och avger vatten och koldioxid. Detta 
gör att skivan kolnar med ett mycket odramatiskt och 
kontrollerbart förlopp.

SSC-panelen i högtryckslaminerad plywood har  
klassificeringskoden K210/B-s1, d0, vilket betyder:

K210  Panelen minimerar risk för antändning av  
bakomliggande material

B  Panelen bidrar i mycket begränsad utsträckning  
till brand.

s1 Panelen bidrar till obetydlig rökutveckling.

d0  Panelen avger inga brinnande föremål eller droppar.

Notera också att våra impregneringsmetoder inte påverkar 
skivans struktur, nyans, hållfasthet mm. Vi kan även 
erbjuda impregnering av paneler i massivträ om så önskas. 
Vill du ha djupare och mer detaljerad information om 
såväl impregnering som skivmaterial är du välkommen att 
kontakta oss.

Så funkar det

Kvarteret Kristallen, LundDomstolarna, Luleå



Förutom det ledande brandskyddet ger våra SSC-paneler 
flera funktionella och praktiska fördelar. Både plywood och 
MDF är vedertagna och beprövade material inom såväl 
möbel- som byggindustrin. De är även hållfasta material 
som är lätta att bearbeta och forma maskinellt med små 
eller inga behov att förstärka t ex rundningar och böjar 
med lister och liknande.

Obegränsade färg- och formmöjligheter

Ytskiktet, högtryckslaminatet, på plywoodpanelen är 
mycket tåligt och lätt att rengöra. Kulör- och motivmässigt 
finns i princip inga begränsningar. Det faktum att panelen 
inklusive bärprofiler bara är 17 mm tjock sparar golvutrymme. 
Den goda formbarheten och enkla bearbetningen gör att 

du kan få SSC-panelerna i princip i vilket utförande som 
helst gällande perforeringar och mönster. Några exempel 
ur vårt standardsortiment av mönster ser du på nästa 
uppslag. 

Fanér, finish och färdigmålat av högsta kvalitet

SSC-panelerna ger också stor valfrihet när det gäller fanér-
typer. Du kan välja allt från björk, bok, ask och ek till andra 
mer ovanliga träslag. Även i fråga om ytbehandlingar har 
du en mängd valmöjligheter – klarlack, lasering, betsning, 
färdigmålade i valfri kulör m.m. Ytterligare en fördel är att 
vår produktionsteknik – maskiner, utsug m.m – är fullt ut 
anpassad till våra material. Det borgar för att du  
får en slutprodukt av högsta kvalitet i minsta detalj. 

Trygga och snygga valmöjligheter

Torsplan Hagastaden, Stockholm



Akustikmönster

Detaljer

L

H

TYP LP 16
L = 600, 1200, 1500, 1800, 2400
H = 300, 600
D = Ø6 mm öppen area 9%
D = Ø8 mm öppen area 16% 
D = Ø10 mm öppen area 24%
A = min 40 mm 
B = min 40 mm

TYP LPC 32
L = 600, 1200, 1500, 1800, 2400
H = 300, 600
D = Ø6 mm öppen area 5%
D = Ø8 mm öppen area 8%
D = Ø10 mm öppen area 12%
A = min 40 mm
B = min 40 mm

L

H

TYP DP 16
L = 600, 1200, 1500, 1800, 2400
H = 300, 600
D = Ø6 mm öppen area 10%
D = Ø8 mm öppen area 18%
D = Ø10 mm öppen area 28%
A = min 40 mm
B = min 40 mm

L

H

TYP DP 32
L = 600, 1200, 1500, 1800, 2400
H = 300, 600
D = Ø6 mm öppen area 3%
D = Ø8 mm öppen area 5%
D = Ø10 mm öppen area 7%
A = min 40 mm
B = min 40 mm
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Beräknad ljudabsorption

Hörnprofil
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Genom att välja din panel från oss på SSC får du inte bara en bra produkt som klarar de högsta 
brandkraven. Du får också en snickerileverantör med en ledande position på objektsmarknaden, 
som kan erbjuda en rad viktiga mervärden.

Kundnyttigt kompetenscenter

Vi har en erfarenhet som sträcker sig över mer än sex decennier. Det ger dig som kund tillgång 
till i många fall helt unika kunskaper. Vårt säljbolag som är lika mycket ett kompetenscenter 
kan hjälpa dig med allt från enskilda detaljer till konstruktiva råd och förslag till förbättringar. 
Dessutom får du från en och samma leverantör tillgång till såväl högkvalitativa montagetjänster 
som marknadens bredaste produktutbud.

Kvalitet hela vägen

Ett viktigt mervärde är också vår höga kvalitet. Inte minst märker du den i utförandet och 
finishen hos våra produkter. Andra kvalitetsaspekter är genomtänkt säljprocess, hög kapacitet 
och smart logistik som gör att du får dina produkter och leveranser från oss på det sätt och vid 
den tidpunkt du vill ha dem. Naturligtvis är vi både kvalitets- och miljöcertifierade. Så oavsett 
om du söker en leverantör av snickerier i allmänhet eller brandklassade paneler i synnerhet  
– välkommen till oss på SSC.

En objektspecialist med 
många mervärden



Aula Medica, Stockholm
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SSC Skellefteå

0910-72 59 00  

kundservice@sscgroup.se

www.sscgroup.se

SSC är Nordens ledande leverantör av snickeriprodukter. Det breda utbudet omfattar hög-

klassiga produkter och  tjänster som gör det lättare att skapa unika miljöer i trä. SSC arbetar 

kontinuerligt med att stärka sin  position som objektspecialist på den nordiska marknaden.

Specialinredningar
Fönster
Dörrar
Glaspartier
Entrépartier
Elcentralfronter
Skåpinredningar
Vindstrappor 
Väggluckor

På vår hemsida  
kan du läsa mer om 
alla våra produkter  
och tjänster 
www.sscgroup.se


