
Opslag en transport 

• STEICO LVL moet opgeslagen worden op een vlakke, droge 
en draagvaste ondergrond.

• Zowel bij het transport, de stockage als tijdens de bouwfase 
moeten gepaste maatregelen worden genomen om 
STEICO LVL te beschermen tegen vocht (bvb. opslag onder 
dak, afdekken op de werf, …).

• Bij risico op opspattend water moet STEICO LVL minimaal 
30 cm boven het grondoppervlak worden gestockeerd.

• De klimaatomstandigheden waarin het LVL wordt 
gestockeerd, kunnen een invloed uitoefenen op het 
vochtpercentage in het product.

• De verpakkings- en beschermfolie rond het product zijn 
vaak glad. Slipgevaar !

• Pakken die geopend werden, dienen opnieuw veilig en 
droog te worden opgeslagen.

• Een pak STEICO LVL weegt standard ongeveer 3 ton. Het is 
belangrijk om geschikt materieel te voorzien om de pakken 
op te tillen, te verplaatsen en te transporteren.

• Beschadigd STEICO LVL mag niet verwerkt worden.

Richtlijnen m.b.t. vocht

• STEICO LVL kan toegepast worden in gebruiksklassen 1, 2 
en 3. In gebruiksklasse 3 is een chemische houtbescherming 
vereist.

• STEICO LVL is een dimensioneel stabiel houtproduct. Bij 
productie bedraagt het vochtpercentage ca. 9% zodat 
er geen gevaar bestaat dat het materiaal zal krimpen.  
Niettemin kan het LVL zwellen bij overmatige blootstelling 
aan vocht en, na droging, opnieuw krimpen.

• Als STEICO LVL ongelijkmatig nat wordt, kunnen 
vervormingen optreden en kan het product „schotelen“.

• Voor plaatvormige toepassingen van LVL in grote 
afmetingen, moet men STEICO LVL X gebruiken.

• Men dient te vermijden dat STEICO LVL langdurig en direct 
aan de weersinvloeden wordt blootgesteld en dat water 
op het product blijft staan. Bij rechtstreekse blootstelling 

aan de weersomstandigheden bestaat het risico dat de 
buitenste fineerlagen loskomen of golvingen vertonen, 
vooral op plaatsen waar verbindingsvoegen, kwasten 
of scheurtjes voorkomen. Het oppervlak wordt ruwer; 
oneffenheden en bestaande scheurtjes tekenen zich 
scherper af. De stevigheid van het product wordt echter 
niet aangetast.

• Om het vochtpercentage van LVL precies te bepalen moet 
men gebruik maken van de zogenaamde Darr-methode 
(EN 322). De meettoestellen die doorgaans in de handel 
verkocht worden en het vochtpercentage in het hout meten 
op basis van de electrische weerstand, zijn niet geschikt 
voor LVL.

Verwerking

•	STEICO LVL kan verwerkt worden met de gangbare 
houtverwerkingsmachines die ook voor de bewerking van 
naaldhout worden toegepast.

Tips m.b.t. het oppervlak van LVL

• STEICO LVL wordt ongeschuurd geleverd. Het product 
is bedoeld voor constructieve toepassingen en niet voor 
zichtbaar werk.

• Door inwerking van UV zal het product verkleuren en 
vergrijzen, net zoals bij massiefhout.

• Bij overmatige blootstelling aan vocht bestaat het gevaar op 
schimmelvorming, zoals bij naaldhout of multiplex.

• Voor oppervlaktebehandelingen (coatings e.d.) moet 
men de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant volgen 
(schuren, afronden van kanten, dikte van de verschillende 
lagen, enz.).

NL  STEICO LVL: algemene richtlijnen en praktische tips
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