
Lita podłoga 27x192mm klasa U/S

Deski opuszczają strugarnie z wilgotnością nie wyższą niż 12-16 % (max. 18%)

Wymagania. Klasyfikacja według strony widocznej desek profilowanych.

Nr Właściwo ści Klasa A Klasa B
1 Sęki niedopuszczalne: niedopuszczalne:

wypadnięte sęki o średnicy wypadnięte i mocno uszkodzone
ponad 5 mm sęki o średnicy ponad 20 mm

dopuszczalne:
zdrowe, zrośnięte sęki;
małe czarne sęki i sęki z 
czarną obwódką (do 20 mm),
zrośnięte conajmniej jednostronnie
do połowy; sporadycznie małe
wypadnięte sęki narożne i niewielkie
uszkodzenia na sękach narożnych, jak i
mniejsze wyłamania krawędzi, o ile
pokrycie nie zostało uszkodzone

2 Rysy niedopuszczalne: dopuszczalne:
przechodzące rysy większe przechodzące rysy 

do długości 300 mm w kierunku
dopuszczalne: włókien
rysy końcowe o długości do wymiaru 
szerokości deski i rysy włosowe
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CHARAKTERYSTYKA KLASY U/S
Kategoria jakości U/S oznacza ok.70% klasy A i 30% klasy B



Tabelle1

Nr Właściwo ści Klasa A Klasa B
3 Rurki rdzeniowe niedopuszczalne: dopuszczalne:

grubsze rurki rdzeniowe (powyżej 4 mm),

dopuszczalne:
w ilości 20 % sztuk lekkie rurki rdzeniowe,
o szerokości max. pół długości deski

4 Wyciski w drewnie dopuszczalne: dopuszczalne:
wyciski w drewnie w niewielkim stopniu o ile możliwy jest montaż deski

5 Skręty włókien niedopuszczalne: dopuszczalne:
widoczne skręty włókien o ile możliwy jest montaż deski

6 Żółć żywicowa dopuszczalne: dopuszczalne:
sporadycznie występująca żółć zywicowa
o powierzchni do 2,5 cm² (max 3 miejsca
na długości 1,5 m)

7 Zasmolone miejsca dopuszczalne: dopuszczalne:
(w przypadku sosny) lekko zasmolone miejsca o ilości max 10 %

sztuk

8 Wrośnięcia kory niedopuszczalne: dopuszczalne:
duże wrośnięcia kory nie dłuższe niż
pół szerokości deski

9 Miejsca zaatakowane niedopuszczalne: dopuszczalne:
przez owady sporadycznie, do 5 % sztuk

10 Zgnilizna niedopuszczalne: niedopuszczalne:
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Nr Właściwo ści Klasa A Klasa B
11 Przebarwienia dopuszczalne: dopuszczalne:

niewielkie przebarwienia (do 10 % powierzchni) przebarwienia i mocno zabarwione pasma
prz 10 % sztuk

niedopuszczalne:
przeważające niebieskawe trwałe zabarwienia

12 Produkcja dobrze strugane przy zachowaniu wymiaru strugane pasująco do wymiaru
dopuszczalne: dopuszczalne:
sporadyczne zakołkowane miejsca i niewielke wady produkcyjne, o ile możliwy jest
wady produkcyjne (np. szorstkawe miejsca montaż deski,
w okolicach sęków) zakołkowane miejsca

oflis na dolnym wpuście deski na łącznej długości oflis, o ile nie przeszkadza to w montażu 
nie przekraczającej 500 mm. Pióro nie może być i stabilności deski
osłabione oflisem.
Oprócz zwykłych kołków stosuje się dyble
rdzeniowe, których powierzchnia przypomina raczej 
sęk niż dybel drewniany
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