
Ny logo og hjemmeside for Limtreforeningen
Vi har etablert ny logo og hjemmeside for NLF. Her kan 
du finne nyttig informasjon om limtre, tabeller, nyheter 
og lese mer om medlemmene i Norske Limtreprodu-
senters Forening. www.limtreforeningen.no.

S-bjelken
S-bjelken er en 48 mm smal limtrebjelke i styrkeklasse 
GL28c, under forutsetning av at den er splittet av 100 
mm virke. Bjelken er ypperlig til bjelkelag og sperretak, 
og er best egnet til  skjulte konstruksjoner. S-bjelken 
fås i høyder fra 200 til 450 mm.

Smalt limtre i andre bredder enn 48 mm
Smalt limtre som er smalere enn 48 mm eller er splittet 
mer enn 1 gang, får ifølge Eurocode 5 styrkeklasse 
GL24c.

BREEAM-NOR
Medlemmene i Limtreforeningen produserer limtre 
som er innenfor emisjonskravene som BREEAM-NOR 
stiller.

Norske Limtreprodusenters Forening er den 
norske limtreindustriens bransjeorgan for teknisk in-
formasjon og utvikling. Medlemsbedriftene produse-
rer CE-godkjent limtre. Norske Limtreprodusenters 
Forening ble stiftet i 1975, og har som hovedformål:

• Å arbeide for anvendelse/utvikling av godkjent 
 limtre i Norge og utlandet
• Å opptre som felles organ overfor myndigheter/ 
 beslutningstakere
• Å delta som medlem og premissgiver i nasjonale 
 og internasjonale organisasjoner for fremme av 
 trekonstruksjoner/bæresystemer i limtre.

Nyhetsbrev fra Norske Limtreprodusenters Forening
Nye limtreklasser i Norge
Innføringen av Eurokoder og nye NS-EN standarder medfører endringer i beregningsreglene 
for limtre i Norge. Medlemmene i Norske Limtreprodusenters Forening produserer limtre i 
henhold til NS-EN 14080 Trekonstruksjoner - limtre og limt laminert heltre - krav. 

Vårt standard limtre merket CE L40c skal dimensjoneres etter styrkeklasse GL30c. Fasthets-
verdiene for denne klassen er gitt i NS-EN 14080:2013 tabell 4. 

I henhold til de nye kravene, er det ikke lenger mulig å produsere GL 36c. GL 32 c kan heller 
ikke produseres uten helt spesiell trelast. 

S-bjelken passer perfekt som sperrer. Limtre egner seg godt til bæresystemer.
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Standard limtre og standard 
dimensjoner

Limtreforeningens medlemmer har et stort utvalg av 
standard limtre på lager.

Gran limtre leveres ubehandlet. Lamellene på gran 
limtre er 45mm.

Impregnert limtre produseres av furu. Lamellene på 
impregnert limtre er 33mm.

Vi er medlemmene i Norske Limtreprodusenters Forening:

Moelven Limtre AS
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