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Główne profile Drewno strugane czeterostronnie 

Sęki cięte (kolce, 

rozdzielanie) 

Bez ograniczeń. 

Sęki zdrowe (w tym 

czarne)  

Bez ograniczeń. 

Niezdrowe zgniłe sęki Niedozwolone na widocznej stronie. 

 

Sęki pierścieniowe Dozwolony sęk zamknięty, maks. rozmiar 1/3 szerokości deski. Obowiązuje na metr bieżący. 

Luźne sęki lub otwory 

po sękach 

Uznawane za wadę, ale mogą występować maksymalnie do 10% objętości, pojedyncze 

otwory sękowe o maksymalnym rozmiarze 10% szerokości. 

Maks. dopuszczalna ilość 
sęków na metr 

Bez ograniczeń. 

Pęknięcia Dopuszczalne na maks. 35% długości, przy maksymalnej szerokości nie większej niż 
0,5mm. Przez szczelinę w desce niedozwolone. 

Pęknięcia na końcach Maksymalna dopuszczalna długość to szerokość deski. Maksymalnie 30% objętości. 

Pęknięcia pierścieniowe Niedozwolone. 

Uszkodzenia 
mechaniczne 

Niedozwolone. 

Wysięki żywiczne Maks. Długość 1/2 od szerokości deski, maks. długość całkowita 200mm, maks. szerokość 
nie większa niż 2mm. Długość mniejsza niż 10 mm nie jest brana pod uwagę. 

Pęknięcia pomrozowe Maks. długość to szerokość deski. Lub całkowita suma długości 250mm. 

Twardziel maks. 20% objętości. 

Infekcja grzybicza 

(pleśń, sinizna, 
zgnilizna) 

Pleśń nie jest dozwolona. Sinienie lub mursz do 10% objętości na jednej szerokiej 

powierzchni i na krawędzi. 

Uszkodzenie przez 
owady 

Niedozwolone. 

Zawartość wilgoci 16 ± 2 % 

Jakość powierzchni Maksymalna dozwolona długość powierzchni niedostruganej na widocznych bokach to 2x 
szerokości deski. Powierzchnia niedostrugana na krawędziach widocznych boków dozwolona 

maksymalnie w wielkości 10% objętości, do 10% szerokości deski po najgorszej stronie. 

Tolerancja 
Długość: ± 10 mm 
Grubość: ± 0,5 mm 

Szerokość: ± 0,5 mm 

 

Wszystkie warunki są obowiązujące, chyba że uzgodniono inaczej. 
Maksymalnie 5% odchyłka w klasyfikacji jakości dopuszczalna od całkowitej 

objętości. 
 



 

Skręcenie 
 

 

 
 

8 mm na „najgorszych” 2 m, pod warunkiem, że 

wykorzystanie materiału nie jest ograniczone.       

 

Łuk 

 
 

 
 

 

15 mm na „najgorszych” 2 m, pod warunkiem, że 
wykorzystanie materiału nie jest ograniczone. 

 

 

Krzywizna wzdłużna 
 

 
 

 

 
 

6 mm na „najgorszych” 2 m, pod warunkiem, że 

wykorzystanie materiału nie jest ograniczone. 

 Oflis 

 

 
 

 
 

Niedozwolony. 

 Sęki 

 
 

 
 

 

 

Szczegóły dotyczące przekrojów patrz strona 1. 

 Przebarwienia 

 
 

 

 
 

Grzyby nie są dozwolone. Lekkie sinienie lub odbarwienie 

(mursz) dozwolone dla maks. 10% po szerokiej stronie i na 
krawędzi. 

 Pęknięcia 

 
 

 
 

 

 

Pęknięcia dozwolone dla maks. 35% długości, po stronie 
użytkowej przy maksymalnej szerokości nie większej niż 

0,5 mm. Maksymalna dopuszczalna długość rys na 

zakończeniach wynosi szerokość deski. Max 30% objętości. 

 


