2.4.2019
Technický list – LUKAPROFIL – smrkové palubky obkladové a podlahové
Tento technický list uvádí vlastnosti obkladových palubek a podlahových palubek, dle ČSN EN 14519 a ČSN EN 13990. Znaky pro třídění jsou převzaty z ČSN EN 13990
Definice volných prodejních tříd:
Prodejní třída:
Poměr zastoupených kvalit [%]:

Vytrhaná vlákna
(opracováním poškozená místa)

Tlakové zakřivení
(křemenitost)

Smolníky

B/C
B : C = 10 : 90

Třída A

Znak

Suky

A/B
A : B = 40 : 60

A/BA : B : C = 30 :40 : 30

Třída B

Dovoluje se:

Dovoluje se:

černé tužkové suky do  5 mm pokud nejsou ve
skupinách

černé tužkové suky do  5 mm

zdravé srostlé suky do 10% šířky + 30 mm
částečně srostlé, černě ohraničené suky, dlouhé
hranové suky a nesrostlé suky (ne vypadavé) do
10% šířky + 15 mm
nahodilé malé chybějící a poškozené hranové
suky do 20% maximální přípustné plochy suku
za podmínky, že není ovlivněno překrytí
podkladu
sukové zátky ze stejné dřeviny do velikosti
největšího dovoleného suku

A/C
A : B : C = 30 :35 : 35

Třída C

zdravé srostlé suky, částečně srostlé, černě ohraničené
suky, dlouhé hranové suky a vypadavé suky do 10%
šířky + 50 mm
ojedinělé vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky do
15 mm
sukové zátky ze stejné dřeviny

Obkladové a podlahové
palubky volné prodejní třídy C
splňují konečný účel obkladu
nebo podlahy.

Nedovoluje se:
vypadavé suky, díry po sucích, shnilé suky
Dovoluje se:

Dovoluje se:

u suků do 20% plochy suku

u suků do 40% plochy suku

na jiných místech do 20% maximální přípustné
plochy suku (jedno místo na metr)
Dovoluje se: za předpokladu, že pero a drážka
zajišťují po celé délce dobře zapadající spoj

na jiných místech do 40% maximální přípustné plochy
suku
Dovoluje se: za předpokladu, že pero a drážka zajišťují
po celé délce dobře zapadající spoj

Dovolují se:
ojedinělé do velikosti 2 mm x 25 mm nebo stejné
2
plochy v mm
jeden smolník do velikosti 3 mm x 40 mm nebo

Dovolují se:
2
do velikosti 2 mm x 35 mm nebo stejné plochy v mm
bez omezení
tři smolníky do šířky 6 mm a do celkové délky 150 mm
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Trhliny

Dřeň
Barevné rozdíly (zamodrání)
Poškození napadením
houbou
Poškození hmyzem
Obliny
Zárost

stejné plochy v mm na každý 1,5 m délky
Dovolují se:
vlasové trhliny, čelní trhliny ne delší než šířka
desky
u palubek s perem a drážkou na čelech:
ojedinělé, ne delši než ½ šířky
Nedovolují se:
pronikající šikmé trhliny a trhliny boční
s výjimkou čelních trhlin, trhliny pronikající z líce
na bok, odlupčivé trhliny, trhliny, které na rubu
probíhají po celé délce palubky
Dovoluje se:
na 1/5 délky né širší než 5 mm
Líc – bez barevných rozdílů (zbarvení na rubu
se dovoluje)
Nedovoluje se:
Nedovoluje se:
Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero
a drážka
Dovolují se:
ojedinělé do velikosti 3 mm x 40 mm nebo stejné
2
plochy v mm

2

nebo stejné plochy v mm na každý 1,5 m délky
Dovolují se:
pronikající trhliny na líci (max. 1 mm široké) do 300 mm
délky, čelní trhliny ne delší než dvojnásobek šířky
palubky
ojediněle přípustné u palubek s profilovanými čely
Nedovolují se:
odlupčivé trhliny

Dovoluje se:
Dovolují se:
lehké změny barvy jako červené kroužky a zamodrání
(zbarvení na rubu se dovoluje)
Nedovoluje se:
(s výjimkou zbarvení)
Nedovoluje se:
Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero a drážka
na ¾ délky
Dovoluje se: ojediněle

V této třídě jsou obsaženy
palubky, které nevyhoví
třídícím znakům volné prodejní
třídy B.

U třídy A/B může nejvýše 5 % dílců z dodávaného množství, může nesplňovat požadavky třídy B, musí však splňovat požadavky třídy C.
Měření uvedených znaků musí být provedeno v souladu s ČSN EN 1310. Suky jsou měřeny obecnou metodou uvedenou v ČSN EN 1310 článek 4.1.1.
Vlhkost obkladových palubek je v rozsahu do (17 2) % v souladu s ČSN EN 14519.
Vlhkost podlahových palubek je stanovena na (10 2) % v souladu s ČSN EN 13990.
Reklamační podmínky:
Všechny palubky musí být prohlédnuty před montáží nebo během 7 dní po dodání, podle toho co nastane dříve. V případě reklamace tykající se vlhkosti, rozměrů nebo
klasifikace bude proveden odběr vzorků z dodaného zboží v souladu s ČSN EN 14519 příloha C nebo ČSN EN 13 990 článek č. 8, pokud není zainteresovanými stranami
dohodnuto jinak.
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