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Dřevozpracqiící druž3tvo

Vnitřní podnlkový předpis pro:

Hoblované výrobky LUKAPROFIL - terasová prkna a obkladové fasádní profiIy
vyráběné ze sibiřského modřínu

1. Předmět:

Tento vnitřní předpis je vypracován pro třiděni obkladových fasádních profilů vyráběných ze
sibiřského modřínu (Larix sibirica) na základě norem CSN EN 14519 a CSN EN 15146.
Dále určuje interní požadavky na tříděníterasových prken ze sibiřského modřínu (Larix sibirica)

2. Normat|vni odkazy

ČSru eru Á519 Vnitřní a vnější obklady z rostlého jehličnatého dřeva - Frézované profily s perem
a drážkou

ČSru eu É146 Vnitřní a venkovní obložení z rostlého jehličnatého dřeva - Frézované dílce bez
pera a drážky

3. Gharakteristiky

Charakteristiky rnýrobku a vady dřeva popsány v rámci volné třídy se vztahují pro ohoblovaný povrch.

V!hkost
Vlhkostídřeva (18 t 2) %. Ojedinělé vyšší hodnoty neznamenajídůvod k reklamaci.

Suky
- bodové suky, černé bodové suky do 5 mm
- zdravé srostlé, částečně srostlé suky ohraničené kůrou až do 10 % šířky profilu +50 mm
- vypadavé suky, díry po sucích, shnilé suky do 30 mm max,2 ks/délka

Vytrha ná vlákna (opracová ním poš kozená m ísta)
- poškozené hranové suky a další místa do 40o/o max. plochy suku

Smolníky
- do velikosti 2 mm x 35 mm nebo stejné plochy v mm'bez omezení;
- 3 smolníky do velikosti max. 6 x '150 mm nebo stejné plochy v mm'na každý 1 ,5 m délky

Trhliny
- pronikajícítrhliny na líci do délky 30 cm
- výsušné nepatrné trhliny do 1/3 délky desky na pohledové straně
- na rubu odpovidající 1 široké straně (ploše) desky jsou výsušné trhliny povoleny, je-li zaručena
soudžnost

- uýsušné hvězdicové trhliny v suku nejsou zohledňovány, je-li suk zachován
- vyloučeny jsou trhliny probíhající zlice k boku a odlupčivé trhliny

Dřeň
- dovoluje se i na pohledové straně

Barva
- dovoluje se lehké zbarveni
- kovové zbarvení způsobená nářadím / hřebíky se dovoluje, pokud nenítéměř viditelné
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Poškození napadením houbou
- nedovoluie se v jádru
- hniloba se nedovoluje

Poškození hmyzem
- nedovoluje se

Obliny
- možné jsou na rubu / 1 široká strana prkna max. í/3 tloušťky na 1l4 délky

Zárosty kůry
- dovolují se ojediněle na pohledové straně

Deformace
- modřín má sklon ke křemenitosti a zakřivení
- musí být zaručeno odborné položení

Mechanlcké zpracování
- 3 strany čistě ohoblované, 1 široká strana (líc) / 2 boky
- dovolujíse nepatrné vady po hoblování na max. 10 % délky prkna
- rub bez požadavku, musí být zaručena rozměrová přesnost

Chyby třídění:
Dle ČSN EN 15146 je přípustná chyba třídění nejvýše 5 %.
Ojediněle se mohou ve zboží nacházetzápichy od nářadí / nástrojů nebo hřebíků, které ve výrobním
procesu nelze rozpoznat.

Důležité!
Maximálně 5 % dodaného množství smí vykazovat charakteristiky odchylné od popisu!
Klasifikace podle vzhledu nebere v úvahu znaky, které nejsou viditelné po sestavení prvků.
Klasifikace nebere v úvahu 10 cm od konců prvku.
Barevná konečná úprava modřínu se nedoporučuje.
Lícem se rozumí celý viditelný povrch prvku po montáži. Zahrnuje i boky a zkosené hrany.

Zpracoval: Miloslav Hájek, vedoucí provozu pilnice a palubkárny

Schválil: lng. Pavel Doležal, vedoucí VÚ
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