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Kuupäev: 01.11.2020  AB  

Peamised profiilid  Nelikant höövelpuit  

Sarvoksad  Piiranguta  

Terved oksad  Piiranguta  

Tubakoksad  Ei ole lubatud kasutusküljel (esineb männil)  

Kooreoksad  Kinnine oks lubatud, suurus max 1/3 laua laiusest; kehtib 1 jm kohta  

Mädaoksad  Ei ole lubatud  

Lahtine oks/-auk  Loetakse defektiks, kuid võib esineda kuni 10%-l tükiarvust  

(üksikud oksaaugud suurusega kuni 10% laua laiusest)  

Max lubatud oksade arv 
meetri kohta  

Piiranguta  

Kitsaslõhed  Lubatud max 35% pikkusest, laiusega mitte üle 0,5 mm; läbivad 
lõhed ei ole lubatud  

Otsalõhed  Lubatud max laua laiuse pikkuselt, max 30%-l tükiarvust, ka 
läbivad  

Ringlõhed  Ei ole lubatud  

Poomkant ja mehaanilised 
vigastused  

Ei ole lubatud  

Vaigupesad  Max pikkus 50 mm või pikkuste kogusumma max 200 mm, laiusega 
mitte üle 1 mm; alla 10 mm ei arvestata  

Sissekasvanud koor  Max laua laiuse pikkune või pikkuste kogusumma 250 mm  

Ränipuit  Lubatud max 20%-l tükkidest  

Värvimuutus  Hallitus ei ole lubatud; kerge sine või varane mädanik max 10%-l 
tükiarvust ühel laipinnal ja serval lubatud  

Putukkahjustused  Ei ole lubatud  

Niiskussisaldus  16 ± 2%  

Pinnakvaliteet  Hööveldamata pinda kasutusküljel lubatud max 2x laua laiuse 

pikkuselt; hööveldamata pinda laipinna servades lubatud kuni  

10%-l tükiarvust kuni 10% laua laiusest halvimal küljel  

Tolerantsid  Pikkus ± 10 mm, kui ei ole teisiti määratud  

Paksus ± 0,5 mm  

Laius ± 0,5 mm  

 Kõik tingimused on kehtivad, kui ei ole kirjalikult kokku lepitud 
teisiti. Sorteerimisreeglitest lubatud kõrvalekalle max. 5% 
tükiarvust. 
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8 mm halvima 2 m kohta, kuid ei tohi takistada 
materjali kasutamist.  

  

  

15 mm halvima 2 m kohta, kuid ei tohi 
takistada materjali kasutamist.  

  

  

6 mm halvima 2 m kohta, kuid ei tohi takistada 
materjali kasutamist.  

  

  

Ei ole lubatud.  

  

  

Vt eelmine lk.  

  

Hallitus ei ole lubatud. Õrn sine või varane 
mädanik lubatud max 10%-l tükiarvust ühel 
laipinnal ja serval.  

  

Kitsaslõhed lubatud max 35% pikkusest, 
laiusega mitte üle 0,5 mm. Läbivad lõhed ei 
ole lubatud. Otsalõhed lubatud max laua 
laiuse pikkuselt 30%- tükiarvust, ka läbivad.  

  


