klasa wolna
Dopuszczalny

klasa wolna

Niedopuszczalny

Dopuszczalne
o średnicy ≤ 8 mm
o średnicy ≤ 1 mm

Biel zdrowy

Sęki
Zdrowe i zrośnięte
Sęki zepsute i dziury po sękach

Pęknięcia
powierzchniowe

Niedopuszczalny
Dopuszczalny
Dopuszczalna
Dopuszczalny
Niedopuszczalny

Niedopuszczalny

Dopuszczalny

Dopuszczalna
nieznaczna zmiana

Dopuszczalny

Niedopuszczalny

Pęknięcia piorunowe

Dopuszczalna twarda

Dopuszczalny

Dopuszczalna
duża zmiana

Dopuszczalny

Dopuszczalne

Wszystkie cechy
dopuszczalne bez
ograniczeń rozmiaru
lub ilości, o ile
nie powodują
zmniejszenia
wytrzymałości
lub odporności
na zużycie posadzki.

Dopuszczalny

klasa wolna

Charakter

grubość
szerokość
długość

16 mm, 21 mm (+/- 0,2 mm)
120 mm, 150mm, 195 mm (+/- 0,4 mm)
600-900-1200-1800 mm (+/- 0,5 mm)

Wymiary podłóg:

Lita deska podłogowa Panmar jest produktem strukturyzowanym z wykorzystaniem procesu szczotkowania drewna, w związku z czym, w zależności od układu słojów
w elementach drewnianych poddanych procesowi szczotkowania mogą wystąpić nieznaczne nierówności na krawędziach desek (fazach), co jest cechą zupełnie naturalną
i nie świadczy o wadzie produktu.

• W każdym produkcie w klasie rustic, w tych miejscach, w których ubytki wypełnione są szpachlą mogą wystąpić nieznaczne wybrania (wklęśnięcia) tej szpachli spowodowane
technicznym procesem obróbki szczotkowania. • Specyfiką produktu heblowanego jest ręczne wykonanie tego procesu, który nadaje desce charakterystyczny wygląd postarzanej deski.
W miejscach heblowanych może powstać zmiana nasycenia koloru, a w przypadku występowania sęków i zawirowań włókien powierzchnia licowa może być delikatnie zszarpana i szorstka.

Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.
Biel zdrowy dopuszczalny od powierzchni dolnej do górnej części wypustu, bez uwzględniania ograniczeń ustalonych dla powierzchni licowej.

Biodegradacja

Promień rdzeniowy

Zmiana barwy

Części niewidoczne

Niedopuszczalne

Niedopuszczalny

Zakorki

Ukośny przebieg włókien

Dopuszczalne

Dopuszczalne
o długości do 15 mm

Niedopuszczalny
Dopuszczalne

Dopuszczalne
o średnicy ≤ 80 mm
o średnicy ≤ 60 mm

Dopuszczalny

klasa wolna

Rustik

Dopuszczalne
o średnicy ≤ 10 mm
o średnicy ≤ 5 mm

Klasyfikacja wg. EN 13226

Natural

Clasic

Sort

Powierzchnia licowa elementu

PANMAR Czekańska Szmyd Spółka Jawna
ul. Podkarpacka 16 b, 38-400 Krosno
tel. +48 13 432 32 82, fax +48 13 437 37 47
zd@panmar.pl www.panmar.pl

Warunki techniczne: Dąb naturalny

