
Popis kvality: Fichte Lamistar (smrk) 

Surové d evo: Severoevropské 

 

Vlastnosti      Strana A Strana B 
 

1. Vylomená místa po v tvi Nep ípustné 
>10mm 

Nep ípustné 
>15mm 

2. Trhliny v tví (sušením) ípustné ípustné 
3. erné v tve Nep ípustné 

>20mm 
ípustné >20mm 

4. Zamodralost Nep ípustné Nep ípustné 
5. Zbarvení Nep ípustné Nep ípustné 
6. Hn dá hniloba Nep ípustné Nep ípustné 
7. Napadení hmyzem Nep ípustné Nep ípustné 
8. Volné lepené spáry Nep ípustné Nep ípustné 
9. Otev ené koncové trhliny Nep ípustné Nep ípustné 

 10. Oboustrann  jemn  broušeno, zrno 120  
Vada broušení (zhrubnutí vedle v tví) ípustné 

 
ípustné 

11. Vr stání k ry 1< 30mm dlouhé  
n=max. 1/m 

1 < 60mm dlouhé 
n=neomezen  

12.  1=< 150mm 
n=max. 2/deska 

ípustné 

13. Lifting Nep ípustné ípustné 
14. Vm stky prysky ice v malém po tu ípustné ípustné 
15. Otev ená lepená spára v desce Nep ípustné n=max. 2/deska 

 l=30mm 
16. Klížení D4, odolné v i vroucí vod  a 

vod  
  

 

Strana A Strana B 
Protože se t íd ní provádí vizuáln , nelze se chybám p i t íd ní vyhnout 
max.. do 3 % 

Q:/07/09 

 

  



Popis kvality: Fichte Laminatur (smrk) 

Surové d evo: evropské 

 

Vlastnosti Strana A Strana B 
 

1. Vylomená místa po v tvi ípustné 15mm ípustné <20mm 
2. Drhliny v tví (sušením) ípustné ípustné 
3. erné v tve >20mm ípustné ípustné 
4. Zamodralost Nep ípustné ípustné 
5. Zbarvení Nepatrné 

zbarvení 
ípustné 

6. Hn dá hniloba Nep ípustné max.. 100 mm 
7. Napadení hmyzem Nep ípustné kolik 
8. Volné lepené spáry L <10mm L <10mm 
9. Otev ené koncové trhliny ípustné ípustné 
10. Oboustrann  jemn  broušeno, zrno 120 

Vada broušení (zhrubnutí vedle v tví) 
 

ípustné 
 

ípustné 
11. Vr stání k ry ípustné ípustné 
12.  ípustné ípustné 
13. Lifting ípustné ípustné 
14. Vm stky prysky ice v malém po tu ípustné ípustné 
15. Otev ená lepená spára v desce Nep ípustné n=max. 2/deska 

l=<80mm dlouhé 
16. Klížení D4, odolné v i vroucí vod  a 

vod  
  

 

Strana A Strana B 
Protože se t íd ní provádí vizuáln , nelze se chybám p i t íd ní vyhnout 
max.. do 3 % 

Q707/09 

 

  



Popis kvality: Kiefer Lamistar (borovice) 

Surové d evo: Severoevropské 

 

Vlastnosti Strana A Strana B 
 

1. Vylomená místa po v tvi Nep ípustné Nep ípustné 
>15mm 

2. Trhliny v tví (sušením) omezen  omezen  
3. erné, pevn  srostlé v tv  omezen  ípustné 
4. Zamodralost Nep ípustné Nep ípustné 
5. Zbarvení Nep ípustné Nep ípustné 
6. Hn dá hniloba Nep ípustné Nep ípustné 
7. Napadení hmyzem Nep ípustné Nep ípustné 
8. Volné lepené spáry Nep ípustné Nep ípustné 
9. Otev ené koncové trhliny Nep ípustné Nep ípustné 

10. Oboustrann  jemn  broušeno, zrno 120  
Vada broušení (zhrubnutí vedle v tví) 

 
ípustné 

 
ípustné 

11. Vr stání k ry 1< 30mm dlouhé 
n=max. 1/deska 

1 < 60mm dlouhé 
n=neomezen  

12.  1=< 150mm 
n=max. 2/deska 

ípustné 

13. Lifting Nep ípustné ípustné 
14. Vm stky prysky ice <3mm široké 

<50mm dlouhé 
=max. 3/deska 

ípustné 

15. Otev ená lepená spára v desce Nep ípustné n=max. 2/deska 
l=<30mm dlouhé 

16. Klížení D4, odolné v i vroucí vod  a 
vod  

  

 

Strana A Strana B 
Protože se t íd ní provádí vizuáln , nelze se chybám p i t íd ní vyhnout 
max.. do 3 %            

 

  


