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SORTERINGSBESTÄMMELSER

Största tillåtna fel framgår av reglerna. I ett kontrollparti ska minst 95% av golvbrädorna motsvara nedanstående 
regler. Dimensioner och andra specifikationer som är påverkbara av brädans fuktighetsnivå är baserat på en träfuk-
tighet på 8%. Kvalitetskontroll mot dessa reglerna är baserat på besiktning omgående efter öppnandet av emballa-
get. Där kraven i reglerna uppger ett bestämt antal eller annan specificering, gäller detta på en brädlängd på 2,0 m. 
Uppträder ett fel med sitt maximum, ska andra fel vara förhållandevis små. Å andra sidan kan ett fel som borde med-
föra en nedklassing tolereras, om brädan i övrigt ligger tydligt över minimumkravet. I praktiken ska därför helhets- 
intrycket spela in.

EGENSKAPER OBEHANDLAD KVALITET BEHANDLAD KVALITET

Frisk kvist Tillåtes obegränsat Tillåtes obegränsat

Pärlkvist Tillåtes obegränsat Tillåtes obegränsat

Svart kvist Fasta tillåts Fasta tillåts

Svart torrkvist Fasta tillåts Fasta tillåts i max diam:
  162mm: Max 10st fasta/2m. 
  Max diam 30mm

Delvisfasvuxen kvist Kvisten skall vara fastvuxen till minst  Kvisten skall vara fastvuxen till minst
 hälften av omkretsen i brädans rätsida av omkretsen i brädans rätsida 

Barkringskvist Tillåtes obegränsat Tillåtes obegränsat
  Max diam 30mm

Sprickor i kvist Får förekomma Får förekomma

Rötkvist Tillåtes ej Tillåtes ej

Kvisthål Tillåtes ej Tillåtes ej

Kvisturslag / Hyvlingsurslag Mindre urslag ok.  Mindre urslag ok. 
 2st max 50mm 2/2m 1st max 40mm 2/2m eller   
  2 st max 20 mm

SORTERINGSBESTÄMMELSER 
FÖR RAW MASSIVA TRÄGOLV

Ø = (KVISTENS BREDD + KVISTENS LÄNGD)/2.
SUMMAN AV TORRKVIST, SVARTKVIST OCH BARKRINGSKVIST FÅR EJ ÖVERSTIGA 12 ST/2M
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EGENSKAPER OBEHANDLAD KVALITET BEHANDLAD KVALITET

Kvisturslag / Hyvlingsurslag Mindre urslag ok.  Mindre urslag ok. 
 2st max 50mm 2/2m 1st max 40mm 2/2m eller   
  2 st max 20 mm

Kantkvisturslag Mindre urslag ok.  Mindre urslag ok.
 2st max 50mm 2/2m 1st max 40mm 2/2m
  eller 2st max 20 mm2

Kantkrokighet Max 10mm / 2m längd Max 10mm / 2m längd

Flatböj Max 20mm pilhöjd på 2m Max 20mm pilhöjd på 2m

Tjurved / Vredsved  Tjurved får förekomma i begränsat  Tjurved får förekomma i begränsat
 omfattning.  omfattning.
 Mindre vresved får förekomma  Mindre vresved får förekomma

Kådlåpor  Små, kantställda tillåts.  Små, kantställda tillåts.
 Max 3st/2m 50mm  Max 1st/2m 30mm eller 2st små
 Flata tillåts ej  Flata tillåts ej

Barkflag / lyror / röta / blånad Barkflag/lyror: tillåts i begränsad  Barkflag/lyror: tillåts i begränsad
 omfatting. Max 3 st/2m 2,5x50 mm.  omfatting. Max 1 st/2m 2x30mm.
 Röta/blånad tillåts ej  Röta/blånad tillåts ej

Insektsskador  Tillåts ej  Tillåts ej

Sprickor  I princip ej tillåtet på brädans rätsida  I princip ej tillåtet på brädans rätsida
 (mikrosprickor kan förekomma)  (mikrosprickor kan förekomma)
 På brädans baksida tillåts sprickor,  På brädans baksida tillåts sprickor,
 men ej genomgående  men ej genomgående

Ohyvlad yta  Får ej förekomma på ytsidan  Får ej förekomma på ytsidan
 max 50% av längden på baksidan  max 50% av längden på baksidan

Hanteringsskador  Får ej förekomma  Får ej förekomma

Kupning  Max 1% av brädans bredd  Max 1% av brädans bredd

Skevhet  25mm golv = max 30mm  25mm golv = max 30mm

Vankant  Ej tillåtet  Ej tillåtet

Märgstråle  Tillåts i begränsad omfattning  Tillåts i begränsad omfattning
 max 600mm långa / 2m längd  max 400mm långa / 2m längd

Tekniska fel / Dimensionsfel  Tj max +- 0,2, br max +0 – -0,5mm  Tj max +- 0,2, br max +0 – -0,5mm
 Vinkelfel max 0,3mm tillåts  Vinkelfel max 0,3mm tillåts

Fogsprång  Max +-0,3mm  Max +-0,3mm

Kutterslag  Framträdande kutterslag tillåts ej  Framträdande kutterslag tillåts ej


