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doouszczalne:
- izarne ołówkowe sęki do 5 mm, jeśli nie tworzą grup;

- zdrowe zrośnięte sęki do 10% szerokości +35mm;
- częściowo zrośnięte sęki, sęki z korą, sęki skrzydlate,

nidzrośnięte sęki (niewypadające) do 1 0% szerokoŚci
+15mm;

- pojedyncze małe sgki wypadające oraz uszkodzone sęki
skrajne do 20% największego dozwolonego rozmiaru
seków' ieśli nie zostało uszkodzone pokrycie;

- zaślepl<i sękowe do największego dozwolonego rozmiaru
w przypadku maks' 'l0 

% produKów

- czarne ołówkowe sęki do 5 mm
- zdrowe zrośnięte s$ki, częściowo zrośnięte sęki, sęki

z korą, sęki skrzydlate i niezrośnięte sęki do 1 0 %

szerokości + 50 mm;
- sęki skrajne bez ograniczeń, wraz z wypadającymi

i uszkodzonymi, jeśli nie uszkodzono pokrycia (,,po

usunięciu bez otworów")
- pojedyncze sęki wypadające, otwory po sękach

oraz zgniłe sęki do 15 mm
- zaślepki z tego samego rodzaju drewna

wyrwane włókna
(miejsca uszkodzone
podczas obróbki)

niedopuszczalne:
wypadające sęki, otwory po sękach oraz zgniłe sęki

dopuszczalne: doPuszczalne:
w bkolicach sęków: do 20% powierzchni sęku; w okolicach sęków: do 407o powierzchni sgku

w innych przyiladkach: do ZOrh maksymalńej wielkości sęku w innych przypadkach: do 40 % maksymalnej wielkości sęku
(edno miejsce na metr)

drewno kompresyjne Twardzica dozwolona, wykrzywienia oraz inne deformacje dozwolone przy założeniu,

(twardzica), óefoińacje że pióro i wpust zapewnią dobre połączenie na całej długości

sęki smołowe dopuszczalne: dopuszczalne: 
_

- pojedyncze do 2 mm x 25 mm lub tej samej powierzchni - do rozmiaru 2 mm x 35 mm lub tej samej powierzchni

(w mmt) w stopniu nieograniczonym; 
.

- leden sęk smołowy do 3 mm x 40 mm lub tej samej - trzy sęki qmgł_owe do szerokości 6 mm oraz długości
powierzchni w mń' na każdy '1 

,5 m długości całkowitej ]50 qm lub tej samej powierzchni (w mm'Ż)

na 1 metr długości

pęknięcia dopuszczalne: dopuszczalne:
_ pęknięciatypu włos (ledwo widoczne) .. - przenikające pęknięcia na stronę zewnętrzną.
- pęt<nięcia ńychodząie na czoło nie dłuższe niż szerokość ('gxg ] mm szerokości) do 300 mm.długości;. 

.bóski' - pęknięcia wychodzące na czoło nie dłuższe niż dwukrotna
niedopuszczalne: szerokość deski
- przenikające pęknięcia z wy;ątkiem tych wychodzących niedopuszczalne:

na czołoi 
_ 

- pęknięcia odłupuiące
- pęknięcia przebiegające ze strony zewnętrznej na bok;
- pęknięcia odłupujące
- pixniicia po wewnętrznej stronie, ciągnące się na całej

długości deski

miękisz dopuszczalne na % długości o szerokości maks. 5 mm dopuszczalne

różnice w kolorach strona zewnętrzna: bez żadnego zabarwienia dopuszczalne: lekkie zabarwienie - czerwone i niebieskie
(zabarwienie na stronie wewnętrznej jest dopuszczalne) plamy (zabarwienie na stronie wewnętrznej jest

dopuszczalne)

uszkodzenianaskutek niedopuszczalne
działania grzybów

uszkodzenianaskułek niedopuszczalne
działania owadów
zaokrąglenia dopuszczalne: na stronie wewnętrznej, jeśli nie naruszono ani wpustu ani pióra

zakorek dopuszczalne: pojedyncze do rozmiaru 5 mm x 50 mm lub tel dopuszczalne
samej Powierzchni (w mm2)

Klasa ,,SECA C,, Na skutek zmian wilgotności powietrza może dojść do zmiany wilgotności drewna

xlasa ,,śrcR c" zawiera deski elewacyjne'i podłogowe, Kóre nie spełniają a tym samym również momentalnych rozmiarów goiowego produktu W chwili

wymogów klasy ,,SECA B". Musząjednak spełniać wymagania dla ich ostatecznego dostawy.

zastosowania - boazerii lub podłogi' 
Grubość i szerokość zazwyczaj wzrośnie lub spadnie o 0,25 % W prŻypadku każdego

Klasa ,,SECA AB" 1 % podwyższenia lub obniżenia wilgotności drewna.

Pąnajmniej 40 % desek elewacyjnych lub podłogowych odpowiada swoimt,,^.^Ę1i, 
obliczenie ceny

Wymogom klasy ,,SECA A" a maksymalnie 60 % dostawy odpo*i^!1 :yljTij::!:li, ćJni o.ś.r< ul.ńucyjnych i podłogowych ustala sig naiczęściei za m2 (metry
wymogom klasy ,,SECA B". Maksymalnie 5 % dostawy^ln^o1e^lie spełniac wymogÓw r.*iońówą wvlątńóńo za'nm (ńetry bieżą;;). Ańv *vlii.'ve pońienihnię'm' należy
klasy ,,SECA B", musi lednak spełniać wymogi klasy 

''SECA 
C''. zastosować iańiie szerokość deski ólewaóyjńej wiazi piórein.

W'lfl8#r'j. *oawy wilgotność desek podłogowych mlsi oscylować w zakresie W3r'.''#:xlfi!& dot;klasyfikacji jak i odchylenia w zakresie wilgotności desek
(9t2)% (do paestzeni ocieplanychwewnętnach) lub (17 t 2) 7"'(do innego ' .' elewacyjnych i poółogowycńoo pówyzszei nórmyuważane sązańadywidoczne.
zastosowania). Maksymalnie w przypadku 5 % dostawy wilgotność może sĘ różnić uomeriień deiydująiyrndo oceny jit<osci jax i ńĘotrrości jeit moment pzekazania
o 3 % , 

jeśli produĘ zostaną wykorzystane wewnątz budynkÓw a 4% zostanie towaru odbiorcyl próittjcent nie móż-e udzieiić gwarancji na ńady (głównió zmiany
przezni:zone do inńego zastbsowania. W momencie dostawyvlilgotność desek wilgotności), Kóre powstały podczas dalszego pnechorł4łvaniaoraz pnemieszcżenia
blewacy]nych musi oscylować w zakresie (17 1 2) % lub w zakresie (12 t 2) %. tońru. Ewentualnó waoy fubzna ret<lamowió wyłącznie w Fąpadku produ*ów, Kóre
Różnicó w wilgotności produKów muszą zostać zatwierdzone przez strony Umowy. nie były potem poddawańe obróbce (np. skacanó, żmiany na powienchni itp')


