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Wady dopuszczalne drewna
Cechą właściwą dla produktów z naturalnego, litego drewna jest występowanie sęków,
żywicy, rdzeni oraz przebarwień. Tworzą się one w procesie wzrostu drzewa i świadczą o
jego niepowtarzalności i urodzie. Firma TDM zwraca najwyższą uwagę przy zakupie surowca
tartacznego, aby zapewnić klientom produkt końcowy o najwyższych właściwościach
użytkowych jak i również wyjątkowym wyglądzie. Zapewnia to pełną satysfakcję dla klienta.
Przy zakupie towaru od naszej firmy mają Państwo pewność, że otrzymacie produkt, jakim
jest na przykład deska tarasowa, pozbawiony wad, na które miał wpływ producent
(Przykładowo: błędy przy obróbce, uszkodzenia produkcyjne, bądź wyłupania powstałe
podczas transportu)
Wszystkie cechy charakterystyczne drewna, wynikające z faktu, iż jest to materiał naturalny
(Dostawca nie ma na nie wpływu) muszą być przez Państwa zaakceptowane. Zwracamy się
do Państwa z prośbą o poszanowanie natury i docenienie piękna surowców naturalnych przez
nią dostarczanych..
Produkty z Modrzewia syberyjskiego (Elewacje drewniane, tarasy drewniane) dostarczamy w
klasie jakości A/B (stosunek ten wynosi: Kat. A ok. 50%, Kat. B ok. 50%).
Jeśli mają Państwo wątpliwości co do klasy jakości drewna, który nabywacie, zwróćcie się
Państwo z pytaniem do naszych sprzedawców.
Cechy
szczególne
Sęki

Rysy

Kat. A

Kat. B

niedopuszczalne: wypadnięte sęki o średnicy
większej niż 5 mm
dopuszczalne: zdrowe, wrośnięte sęki- małe,
czarne lub z czarnym rantem (do 20 mm
średnicy), co najmniej na jednej stronie
niedopuszczalne: wypadnięte lub mocno
wrośnięte do połowy- pojedyncze małe
wybite sęki o średnicy większej niż 20 mm
wypadnięte sęki na kantach i małe
wykruszenia na kantach (o ile nie ma to
wpływu na krycie – nie powstają prześwity)
niedopuszczalne: pęknięcia przechodzące
przez całą grubość deski
dopuszczalne: pęknięcia o długości nie
przekraczającej szerokości deski i rysy typu
„włos”

dopuszczalne: większe pęknięcia
przechodzące przez całą grubość deski do
max. długości 300 mm
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Rdzenie
niedopuszczalne: większe rdzenie (ponad 4
mm szerokości)
dopuszczalne: małe rdzenie, nie dłuższe niż
połowa długości deski max. przy 20% sztuk

dopuszczalne

Wyciski w
drewnie

dopuszczalne: niewielkich rozmiarów wyciski dopuszczalne:dopuszczalne, o ile możliwy jest
w drewnie
montaż deski

Skręcenia
włókien

niedopuszczalne: widoczne skręcenia włókien dopuszczalne: o ile możliwy jest montaż deski

Żywica
dopuszczalne: pojedyncze pęcherzyki żywicy
o powierzchni nie większej niż 2,5 cm2 (nie dopuszczalne
więcej niż 3 szt na 1,5 m długości deski)

Wrośnięcia
kory

niedopuszczalne: wrośnięcia kory dłuższe niż
dopuszczalne
połowa szerokości deski

Miejsca
zaatakowane
przez insekty

niedopuszczalne

dopuszczalne: pojedyncze, przy nie więcej niż
5% sztuk

Zgnilizna

niedopuszczalne

niedopuszczalne

miarowo i dobrze strugane
dopuszczalne: pojedyncze zakołkowane
miejsca i niewielkie uszkodzenia powstałe
przy obróbce (np. lekka szorstkowatość przy
sękach)- odłamania na spodnim
(niewidocznym) wpuście profilu nie dłuższe
niż 500 mm.

miarowo i „pasująco” strugane
dopuszczalne: uszkodzenia powstałe przy
obróbce, o ile możliwy jest montaż deski,zakołkowane miejsca, - odłamania, o ile
możliwy jest montaż deski i nie ma to
istotnego wpływu na jej stabilność

Uszkodzenia
produkcyjne

Przebarwienia
dopuszczalne: niewielkie przebarwienia (do
dopuszczalne: przebarwienia i trwałe,
10% widocznej powierzchni) przy nie więcej
zabarwione paski
niż 10% sztuk

