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Profile podstawowe Okładziny wewnętrzne i podłogi 

Sęki zrośnięte Niedozwolone. 

Sęki zdrowe (w tym czarne) 

Maks. 1/5 szerokości deski. 

Niezdrowe zgniłe sęki 

Niedozwolone po widocznej stronie. 

Sęki pierścieniowe 

Na widocznej stronie dozwolone jest kilka zamkniętych sęków o maksymalnych rozmiarach 1/10 
szerokości deski. 
Nie uwzględniono długości mniejszej niż 10 mm. 

Luźne sęki lub otwory po 
sękach 

Niedozwolone po widocznej stronie. Dozwolone na krawędzi, pod warunkiem że po połączeniu 
pióra i wpustu nie pozostanie żaden widoczny otwór przelotowy; maksymalna szerokość 1/10 
szerokości deski. 
 
. Maks. dopuszczalna ilość 

sęków na metr  
Bez ograniczeń. 

Pęknięcia Pęknięcia, w tym pęknięcia na wylot, nie są dozwolone. 

Pęknięcia na końcach 
Maksymalna dopuszczalna długość jest równa szerokości deski, do 10% objętości - dotyczy 
również pęknięć czołowych 
 dwustronnych. 

Pęknięcia pierścieniowe Niedozwolone. 

Uszkodzenia mechaniczne Niedozwolone. 

Wysięki żywiczne 
Maksymalna długość: 25 mm lub maks. suma długości całkowitej 100 mm, maks. szerokość nie 
większa niż 1 mm. 
Nie uwzględniono długości mniejszej niż 10 mm. 

Pęknięcia pomrozowe Niedozwolone. 

Twardziel Maks. 40% objętości. 

Infekcje grzybicze (pleśń, 
sinizna, zgnilizna) 

Niedozwolone. 

Uszkodzenie przez owady Niedozwolone. 

Zawartość wilgoci 16 ± 2%. Specjalna sucha podłoga 10 ± 2%. 

Jakość powierzchni Nieregularne powierzchnie na widocznej stronie nie są dozwolone. 

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

 

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

  



Skręcanie 

 

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

Łuk 

 

10 mm na najgorsze 2 m, pod warunkiem, że użycie materiału 
nie jest ograniczone. 

Krzywizna wzdłużna 

 

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

Oflis 

 

Niedozwolone. 

Sęki 

 

Patrz poprzednia strona. 

Przebarwienia (zgnilizna, grzyb, sinica) 

 

Zgnilizna, sinienie i grzyby nie są dozwolone. 

Pęknięcia 

 

Pęknięcia, w tym pęknięcia na wylot, nie są dozwolone. 
Maksymalna dopuszczalna długość pęknięć na czołach wynosi 
szerokość deski,  
maks. 10% objętości - dotyczy również pęknięć czołowych 
dwustronnych. 

 


