Naša merila kakovosti za skobljan les po smernicah VEH
Napake sortimentov

VEH A, smreka

VEH B, smreka

grče

dopustno: trdno zaraščene grče v poljubnem številu do

dopustno: trdno zaraščene grče v poljubnem številu do

največ 1/4 širine profila

največ 1/2 širine profila

vraščene grče do premera največ 15 mm

vraščene grče do premera največ 1/4 širine profila

točkovne črne grče do premera 5 mm

točkovne črne grče do premera 5 mm

majhne izpadle grče, če ne vplivajo na pokrivanje

majhne izpadle grče, če ne vplivajo na pokrivanje

in izgled pri spajanju profilnih desk

in izgled pri spajanju profilnih desk

nedopustno: majave in izpadle grče

dopustno: majave in izpadle grče

tlačen les

dopustno pri 15 % blaga, če ne vpliva negativno na

dopustno

krivost, zavitost

celotni videz
dopustno, če je zagotovljeno

dopustno, če je zagotovljeno ustrezno

smolike

ustrezno polaganje
dopustno: velikost do 0,5x5 cm do 1 kos/tm, pri 15 % blaga

polaganje
dopustno do 1x10 cm do 3 kos/tm

razpoke

smolike manj kot 0,2x2 cm niso opazne
dopustno: površinske razpoke do 30 mm, pri 20 % števila kosov,

smolike manj kot 0,3x3 cm niso opazne
dopustno: neprekinjene površinske razpoke, ki niso

ki niso daljše od širine deske

daljše od 1,5-kratne širine deske

pokline, ki niso neprekinjene, pri 15 % blaga
nedopustno: kolesivost

površinske razpoke na vidni strani, ki niso neprekinjene
nedopustno: kolesivnost

traheje

dopustno pri 15 % blaga na vidni strani

dopustno

barva

do 15 % dolžine deske
dopustno: obarvanje na zadnji strani

dopustno: nežno obarvanje na vidni strani

brez obarvanja na vidni strani

obarvanje na zadnji strani

insekti - plesnoba
vraščena skorja

nedopustno
dopustno: do premera 15 mm pri določenem deležu blaga

nedopustno
dopustno: pri posameznih deskah

Napake sortimenta

VEH A, macesen

VEH B, macesen

grče

dopustno: trdno zaraščene grče v poljubnem številu do

dopustno: trdno zaraščene grče, delno zaraščene grče,

največ 1/4 širine profilne deske. Grče obraščene z lubjem, delno
zaraščene in gnile grče, velikost do 1/5 širine profilne deske

grče obraščene z lubjem in gnile grče do 1/2 širine profilne deske

točkovne črne grče do premera 5 mm

točkovne črne grče do premera 5 mm

majhne izpadle grče, če ne vplivajo na pokrivanje

majhne izpadle grče, če ne vplivajo na pokrivanje

in izgled pri spajanju profilnih desk

in izgled pri spajanju profilnih desk

nedopustno: majave in izpadle grče

dopustno: majave in izpadle grče

tlačen les

dopustno pri 15 % blaga, če ne vpliva negativno na

dopustno

krivost, zavitost

celotni videz
dopustno, če je zagotovljeno

dopustno, če je zagotovljeno

smolike

ustrezno polaganje
dopustno velikost do 0,5x5 cm do 1 kos/tm, pri 15 % blaga

ustrezno polaganje
dopustno do 1x10 cm do 3 kos/tm

razpoke

smolike manj kot 0,2x2 cm niso opazne
dopustno: površinske razpoke do 30 mm,

smolike manj kot 0,3x3 cm niso opazne
dopustno: neprekinjene površinske razpoke, ki niso

ki niso daljše od širine deske, pri 40 % števila kosov,

daljše od 1,5-kratne širine deske

pokline, ki niso neprekinjene, pri 15 % blaga
nedopustno: kolesivnost

površinske razpoke, ki niso neprekinjene na vidni strani
nedopustno: kolesivnost

traheje

dopustno pri 15 % blaga na vidni površini do 30 %

dopustno

beljava

dolžine in 5 mm širine deske
dopustno: pri 15 % blaga, beljava na 1/5 vidne površine

dopustno

barva

dopustno: obarvanje na zadnji strani

dopustno: nežno obarvanje na vidni strani

brez obarvanja na vidni strani

obarvanje na zadnji strani

pri sibirskem macesnu: majhne barvne razlike (npr. vodni madeži)

insekti - plesnoba
vraščena skorja

nedopustno
dopustno: do premera 15 mm pri določenem deležu blaga

A-VEH

Razredi sortimenta
VEH

100 % A

Top-VEH

60 % A

AB-VEH

30 % A

B-VEH

nedopustno.
dopustno: do velikosti grč

100 % B
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