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OSB LAPOK FESTÉSE, VAKOLÁSA, RAGASZTÁSA 
 
 

 
Az OSB lap nyersfordításban irányított szálelrendezéső lapot jelent. Vékony fenyıfa 
lemezek egymásra ragasztásával készül, amely egy nagyon dekoratív felületet eredményez. 
Az OSB lapokat elınyös tulajdonságaik miatt elıszeretettel használják az építıipar számos 
területén. Legelterjedtebb felhasználási területei a könnyőszerkezetes házak építése, belsı 
felületek burkolása, tetıszerkezetek fedése. Az OSB lap felülete a speciális ragasztónak 
köszönhetıen impregnált, ezért jó vízállósággal rendelkezik. 
 

A Magyarországon kapható OSB lapok a speciális ragasztónak köszönhetıen impregnált, jó vízállósággal 
rendelkeznek, ugyanakkor az impregnáltsága miatt a hagyományostól eltérı módon lehet csak festeni, vakolni, 
ragasztani.  
 
Csak a legritkább esetben szokott igényként felmerülni az OSB lap dekoratív oldalának egyöntető, egy színő 
bevonása. Ez megoldható bármilyen „gyenge hígítású” (pl. lakkbenzinnel hígítható) festékkel, vagy úgynevezett 
vizes hígítású univerzális festékkel, amely emellett alkalmas fém, alumínium festésére is. Természetesen ez 
utóbbi a drágábbik megoldások közé tartozik, de nagyobb felületek bevonása esetén az elpárolgó nagy 
mennyiségő oldószer környezeti hatásai miatt mégis ez az ajánlott. 
 
Ha az OSB lap dekoratív látványát szeretnénk megırizni, oldószeres, elsısorban poliuretán bázisú UV 
védelemmel ellátott lakkokat vagy lazúrokat ajánlunk. Lakkok használata esetén az OSB lap természetes színe és 
mintázata megırizhetı, de bármilyen jól UV-álló is a lakk, nem ajánlatos kültéri, erısen napsütötte helyeken 
alkalmazni. Ilyen esetekben ajánlott a színezett lakk, vagy lakklazúr használata, amely bár egy kis színt 
kölcsönöz az OSB lapnak, de dekoratív hatása megmarad, és tökéletesen UV védett is lesz. Természetesen 
beltéren nyugodtan használható a színtelen lakkozás, hiszen ott a napsütésbıl „beszivárgó” UV sugárzás mértéke 
nem jelentıs. 
 
Az OSB lapok legelterjedtebb felhasználási területe ı 
könnyőszerkezetes, úgynevezett gyorsépítéső faházak külsı 
burkolatai. Ezen faházak hıszigetelését polisztirolos hıszigetelı 
rendszerrel oldják meg. Az OSB lapra azonban nem lehet a 
hagyományos zsákos polisztirol ragasztóval felrögzíteni a 
hungarocell lapokat, ide egy magasabb diszperzió tartalmú, speciális 
anyagot kell használni. A könnyőszerkezetes épület mozgásai illetve 
az esetleges elégtelen ragasztási problémák során fellépı repedések 
elkerülése érdekében a polisztirol lapok felragasztását követıen 
ajánlott a lapok dőbellel történı további rögzítése. A felragasztott és 
rögzített polisztirol lapokra a további fedırétegek felhordása a 
hagyományos hıszigetelı rendszernek megfelelıen történik, azaz az 
üvegszövet beágyazása és simítása (ezt már el lehet végezni a normál 
zsákos ragasztóval), majd vödrös vékonyvakolattal történı vakolása. 
Amennyiben sima felületet szeretnénk, a beágyazás és simítást 
követıen finom gletteléssel kell síkba húzni a felületet, majd 
bármilyen homlokzatfestékkel a kívánt színben lefesteni. 
A szerkezet mozgásai miatt mindenképpen ajánlott a magas diszperzió tartalmú, vagy szilikon gyantával 
megerısített anyagok használata az ilyenkor gyakran fellépı hajszálrepedések elkerülése érdekében. 
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