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Kuupäev : 11.06.2020  AB 

Peamised profiilid  Sisevoodrilaud ja põrandalaud  

Sarvoksad  Piirangud puuduvad.  

Terved sh. mustad oksad  Lubatud oksad suurusega kuni 1/3 laua laiusest.  

Kooreoksad  Kinnine oks lubatud, kuid mitte suurem kui 1/3 materjali laiusest.  

Katkised mädaoksad  Ei ole lubatud.  

Lahtine oks või oksaauk  Laipinnal keelatud. Serval lubatud, kui kahe tüki liitmisel ei jää 
läbivat auku. Mitteläbivad oksadefektid lubatud.  

Max. lubatud oksade arv 
meetri kohta.  

Piirangud puuduvad.  

Pikilõhed  
Lubatud max 10 % pikkusest kasutusküljel, laiusega mitte üle 0,5 
mm. Tagaküljel piirangut ei ole.  
Läbivad lõhed ei ole lubatud.  

Otsalõhed  Lubatud max laua laiuse pikkuselt, ka läbivad.  

Ringlõhed  Ei ole lubatud.  

Poomkant ja mehaanilised 
vigastused  

Ei ole lubatud.  

Vaigupesad  
Max 1/3 laua laiuse pikkused lubatud, kogu laua peale kokku 
max 200 mm, laiusega mitte üle 1 mm. Alla 10 mm pikkuseid ei 
arvestata.  

Sissekasvanud koor  Ei ole lubatud.  

Ränipuit  Ränipuit max 20%-l tükkidest.  

Seenkahjustus  Ei ole lubatud.  

Putukakahjustused  Ei ole lubatud.  

Niiskussisaldus  16 ± 2 %. Erikuiv põrandalaud 10 ± 2 %.  

Pinnakvaliteet  Hööveldamata pinda kasutusküljel lubatud max laua laiuse 
pikkuselt laua otstes.  

Tolerantsid  
Pikkus:  ± 10 mm, otsatapiga tooted ± 50 mm  
Paksus:  ± 0,5 mm  
Laius:  ± 0,5 mm  

  
Kõik tingimused on kehtivad, kui ei ole kirjalikult kokkulepitud 
teisiti. Sorteerimisreeglitest lubatud kõrvalekalle max. 5% 
tükiarvust.  

  



 

REALTY GROUP OÜ | HAAPSALU MNT 57E | KEILA 76606| WWW.PUIDUPOOD.EE 

Keerdumine  

 

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

Laipinna kõverus  

 

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

Serva pikikaardumine  

 

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

kasutamist.  

 

Lubatud kuni 20%-l tükiarvust profiili mittenähtaval ega 

kasutataval küljel.  

  

Täpsemalt vaata ristlõigete kohta lk.1  

Värvimuutus (varane mädanik, mädanik, hallitus,  

  

Hallitus ei ole lubatud. Kerge sine või varane mädanik 
lubatud max 20%-l tükiarvust.  

Kitsaslõhed ja otsalõhed  

 

Kitsaslõhed lubatud kuni 50%-l tükiarvust, kuni 25% 

pikkusest, mitte laiem kui 0,5mm. Läbivad lõhed ei ole 
lubatud.  
Otsalõhed lubatud max 2x laua laiuse pikkuselt, kuni 

30%-l tükiarvust, ka läbivad.  
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