ULKOVERHOUSLAUTOJEN LAATUOHJE

päivitetty 22.8.2018

Ohje vastaa Runko RYL 2010 TK 296 14.4.1010 ohjeistusta
Ohje osoittaa sallitut ominaisuudet/viat 1,0 m:n matkalla laudassa. Kaikkia vikoja ei sallita samassa
kappaleessa. Tämä ohje on näkyviin jäävien pintojen laatuvaatimus. Toimituksen määrästä tulee 95%
kappaleista täyttää laatuohjearvot.

Raaka-aine

KUUSI

Oksat

Sallitaan oksia joiden koko on enintään 50% laudan leveydestä. (oksakoko ei
koske halkaistuja kappaleita) Kiinteä oksa voi olla terve (tuore) tai kuollut
(kuiva) oksa.

Kuorioksat

Sallitaan oksan ollessa vain ¼ kuoren ympäröimä, luokitellaan kuivaksi
oksaksi. Kokonaan kuoren ympäröimä oksa max. Ø 30 mm

Oksan lohkeamat

Sallitaan enintään kolme kappaletta 10mm suuruista lohkeamaa 2 m
matkalla, yli 15 mm oksanlohkeamia ei sallita.

Oksanreiät

Ei sallita.

Koro ja kaarnaroso

Sallitaan enintään yksi 6 mm leveä ja 100 mm pitkä yhden metrin matkalla.
Sallitaan 5 %:ssa lautaerästä.

Halkeamat

Laudan keskialueella sallitaan halkeamia ei kuitenkaan läpimeneviä
halkeamia, joiden pituus on enintään 15 % laudan pituudesta. Laudan
päissä sallitaan enintään laudan leveyden mittainen läpimenevä halkeama.
Päätypontatun laudan päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus
enintään 50% laudan leveydestä.

Pihkakolot

Sallitaan pihkakoloja, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 200 mm
yhden metrin matkalla. Yksittäisen pihkakolon pituus saa olla enintään 100
mm. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita

Sydänjuova

Sallitaan 1/2 kappaleen pituudesta

Laho

EI SALLITA

Lyly

Sallitaan ainoastaan siinä määrin, ettei laudan kiinnitys olennaisesti
vaikeudu.

Päätyponttaus

Toimituserässä yksittäisiä enintään 10% heikompilaatuista päätyponttia
esim. vinokulmaisuus, repeämää ym.

Hyönteisvahingot

EI SALLITA

Sinistymä

EI SALLITA

Värivika

EI SALLITA
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TEKNINEN LAATU
Mittapoikkeamat

Kosteus

18%

±2%

Pinnanlaatu

Pinnanlaatua tarkastellaan kohtisuoraan noin 4 metrin etäisyydeltä normaalissa
päivänvalossa. Näkyviin jäävillä pinnoilla ei sallita havaittavaa sahapintaa.

CE-merkintä

Tuotannossa noudatetaan FPC- manuaalia, eli tehtaan sisäisen
laadunvalvonnan käsikirjaa. Massiivipuupaneelit, sisä- ja ulkoverhouslaudat
Standardi EN14915:2006+AC:2007 on vahvistettu suomalaiseksi kansalliseksi
standardiksi. Tämän käsikirjan laatu- ja työohjeita noudattamalla ja
laatudokumentteja käyttämällä varmistetaan tuotteiden
vaatimustenmukaisuus.
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