
  

Data: 
06.08.2020 BC / C 
Profile podstawowe 

Okładzina wewnętrzna, okładzina zewnętrzna, podłoga, deskowanie, drewno 
czterostronnie strugane 

Sęki zrośnięte Bez ograniczeń. 

Sęki zdrowe 
(w tym czarne) 

Bez ograniczeń. 

Niezdrowe zgniłe 
sęki Bez ograniczeń. 

Sęki pierścieniowe Bez ograniczeń. 

Luźne sęki lub otwory po 
sękach 

Bez ograniczeń. 

Maks. dopuszczalna ilość 
sęków na metr 

Bez ograniczeń. 

Pęknięcia Bez ograniczeń. 

Pęknięcia na końcach Bez ograniczeń. 

Pęknięcia pierścieniowe Bez ograniczeń. 

Uszkodzenia mechaniczne Bez ograniczeń. 

Wysięki żywiczne Bez ograniczeń. 

Pęknięcia pomrozowe Bez ograniczeń. 

Twardziel Bez ograniczeń. 

Infekcja grzybicza (pleśń, 
sinizna, zgnilizna)  

Bez ograniczeń. 

Uszkodzenie przez owady Bez ograniczeń. 

Zawartość wilgoci 16 ± 2 % 

Jakość powierzchni 
Maksymalna dozwolona długość powierzchni niedostruganej na widocznych bokach to 4x szerokość 
deski. Powierzchnia niedostrugana na widocznych krawędziach boków dozwolona na maksymalnie 
20% objętości, do 20% szerokości deski. 

Tolerancja 
Długość: ± 10 mm, deski strugane na końcach ± 50 mm 
Grubość: ± 0,5 mm 
Szerokość: ± 0,5 mm 

Zwroty i reklamacje 

Produkty oznaczone etykietą na paczce oraz  w dokumencie sprzedaży symbolem BC 
lub C w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, nie podlegają kwalifikacji jakościowej 
jak ma to miejsce w przypadku produktów standardowych oznaczanych klasą jakości A+, A, AB i B. 
Produkt jest wypadkową procesu sortowania w trakcie produkcji wyższych klas jakości A+, A, AB i 
B. Baza surowcowa oraz profil jest taki sam jak produktu podstawowego, natomiast udział 
jakościowy produktów pozaklasowych jest zmienny. Przy sortowaniu do klasy AA oraz A+ – 
pozostaje BC (czasami z pojedynczymi sztukami A lub AB) natomiast przy sortowaniu do klasy AB, 

większość stanowi grupa C.  
Produkty oznaczone jako klasa BC i C, a szczególnie ich skład finalny są trudne do przewidzenia, 
mogą mieścić się w grupie użytkowej w projektach niewidocznych, ale generalnie obciążone są 
wadami, które potencjalny nabywca powinien akceptować przed zakupem.  
Wobec braku możliwości odniesienia się do kwalifikacji jakościowej, zasadniczo nie przewiduje 
się procedury reklamacyjnej jak w przypadku dla wyższych klas jakości A+, A, AB i B. 

 
Wszystkie warunki obowiązują, chyba że uzgodniono inaczej. 
Dopuszczalne jest maksymalne odchylenie od jakości rzędu 5% całkowitej objętości. 



Skręcanie 

 
 

Bez ograniczeń. 

Łuk 

 

Bez ograniczeń. 

Krzywizna wzdłużna 

 

Bez ograniczeń. 

Oflis 

 

 Bez ograniczeń. 

Sęki 

 

Szczegóły na temat przekrojów patrz strona 1. 

Przebarwienia (zgnilizna, grzyb, sinica) 

 

Wczesne przebarwienie (mursz) i sinica są dozwolone. 

 

Pęknięcia 

 

 

Bez ograniczeń. 

 


