Normy kvality
Smrk | Borovice | Modřín
A DIN

B DIN

Suky

Zdravé suky a suky, které jsou s dřevní hmotou pevně srostlé po polovině
obvodu, jsou přípustné a mohou se vyskytovat v libovolném počtu do
velikosti maximálně jedné třetině šířky prkna. Černé bodové suky jsou
přípustné. Na 1 bm, vztaženo na celkový počet kusů, je přípustná jedna
zátka.

Zdravé suky a suky, které jsou s dřevní hmotou pevně srostlé po polovině
obvodu, jsou přípustné a mohou se vyskytovat v libovolném počtu do velikosti
max. 1/2 šířky prkna. Malé vypadané hranové suky jsou přípustné, pokud
nejsou ohroženy krytí a vzhled dvou sesazených kusů. Přípustné jsou černě
ohraničené suky do průměru max. 25 mm u max. 25 % celkového množství,
pokud jsou na jedné straně kusu pevně srostlé s dřevní hmotou. Černé
tužkové suky jsou přípustné. Výskyt zátek neomezeně.

Zásmolky

Přípustné maximálně 2 zásmolky na palubku do velikosti 1 cm2 a u 20 %
celkového počtu.

Přípustno maximálně 5 zásmolků na palubku do velikosti 2 cm2 a u 35 %
celkového počtu.

Trhliny

Trhliny na pohledové straně by se v zásadě neměly objevit. Procházející
koncové trhliny jsou však přípustné do max. délky 3 cm a u max. 15 %
celkového počtu kusů.

Neprocházející trhliny jsou přípustné, pokud není ohrožen celkový vzhled.
Procházející koncové trhliny jsou do maximální délky palubky přípustné.
Procházející trhliny v oblasti suků jsou přípustné.

Přípustné v minimálním rozsahu, pokud nebrání odborně správné pokládce.

Přípustné v minimálním rozsahu, pokud je zajištěna odborná pokládkac dílce.

Přípustné do max. velikosti 1 cm2 a u 10 % celkového počtu kusů.

Přípustné do max. velikosti 2 cm2 a u 30 % celkového počtu kusů.

Dřeň

Přípustná u max. 20 % celkového počtu. Dřeň smí procházet max. přes 1/3
délky palubky.

Přípustná u max. 30 % celkového počtu. Dřeň smí procházet po celé délce
palubky.

Napadení
hmyzem

Nepřípustné

Nepřípustné

Zabarvení

Zabarvení a tvrdé barevné pruhy jsou přípustné u max. 20 % celkového
počtu kusů. Zamodrání je nepřípustné.

Zabarvení a tvrdé barevné pruhy jsou přípustné u max. 50 % celkového počtu
kusů. Zamodrání je nepřípustné.

Opracování

Vlhkost ~ 9 %. Palubky musí být na pohledové straně čistě obroušené.
Přípustné jsou mírně hrubá místa v okolí suků. Na spodní straně palubky
je přípustná oblina, pokud není zásadně ohroženě pokládka a stabilita.
Dílce pro systémové podlahy jsou v zásadě v provedení pero a drážka
kolem dokola, hrany na pohledové straně s malou fázkou, spodní strana
s odlehčujícími drážkami.

Vlhkost ~ 9 %. Palubky musí být na pohledové straně čistě obroušené.
Přípustné jsou mírně hrubá místa v okolí suků. Na spodní straně palubky je
přípustná oblina, pokud není zásadně ohroženě pokládka a stabilita. Dílce pro
systémové podlahy jsou v zásadě v provedení pero a drážka kolem dokola,
hrany na pohledové straně s malou fázkou, spodní strana s odlehčujícími
drážkami.

Tlakové dřevo
(křemelitost)
Zárosty kůry
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Přípustné jsou zdravé suky a suky, které jsou s dřevní hmotou pevně srostlé po polovině obvodu, a mohou se vyskytovat v libovolném počtu do velikosti,
která odpovídá maximálně jedné polovině šířky prkna. Malé vypadané hranové suky jsou přípustné, pokud nejsou ohroženy krytí a vzhled dvou sesazených kusů. Černě ohraničeně suky do průměru max. 25 mm při max. 15 % celkového množství jsou přípustné, pokud jsou na jedné straně kusu pevně
srostlé. Černé tužkové suky jsou přípustné. Vypadavé suky nejsou přípustné. Na 0,5 bm vztaženo na celkový počet kusů, je přípustná jedna suková zátka.

Zásmolky

Přípustné: maximálně 5 zásmolků na jeden dílec, až do velikosti 2 cm2 a u 30 % celkového množství.

Trhliny

Přípustné jsou neprocházející trhliny, pokud není ohrožen celkový dojem. Procházející koncové trhliny jsou přípustné v délce maximálně poloviny
šířky palubky. Přípustné jsou procházející sukové trhliny.
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Přípustné v minimálním rozsahu, pokud nebrání odborně správné pokládce.
Jsou přípustné do velikosti maxmimálně 2 cm2 a u 20 % celkového počtu kusů.
Přípustná u maximálně 25 % celkového počtu kusů. Může probíhat po celé délce dílce.
Nepřípustné
Přípustné ojediněle se vyskytující zabarvení a tvrdé barevné pruhy u maximálně 35 % celkového počtu kusů. Zamodrání je nepřípustné.
Vlhkost dřeva ca 9 %. Palubky musí být na pohledové straně čistě obroušené. Přípustná jsou lehce hrubá místa v okolí suků. Na spodní straně je
přípustná oblina, pokud není zásadně ohrožena pokládka a stabilita. Dílce pro systémové podlahy jsou v zásadě v provedení pero a drážka kolem
dokola, hrany na pohledové straně s malou fázkou, spodní strana s odlehčujícími drážkami.

