
                                                    Podłogi - parametry techniczne

1.  Wilgotność drewna: 9%±2%

2. Wymiary
    a/ parkietu litego: tolerancja wymiarowa +-0,2 mm
        grubość:16 mm, 19 mm, szerokość:  70 mm , 
        długość ; od 250 mm do 1200 mm
    b/ deski litej: tolerancja wymiarowa +-0,3 mm
        grubość:16 mm, 19 mm,  szerokość:  od 120 mm do 140 mm ,
        długość: od 600 mm do 1200 mm
    c/ deski klejonej warstwowo z fazką ; tolerancja wymiarowa +_0,2 mm
        grubość:14 mm, szerokość:od 120 mm do 180 mm ,długość:od 600 mm do1500 mm
        Uwaga! deska nadaje się na podłoże z ogrzewaniem podłogowym  

3.   Jakość deszczułek parkietowych

3.1 Uwagi ogólne: 
 z uwagi na niemożliwe do uniknięcia różnice przy sortowaniu dopuszcza się w 

danej klasie do 2% deszczułek o niższej jakości (zgodnie PN-EN 13226:2003/U 
 jakość ocenia się według wad występujących na płaszczyźnie górnej (prawej). 
 nie bierze się pod uwagę słoistości  oraz sęków do 3mm nie skupionych. 
 rdzeń zdrowy jest dopuszczalny na dolnej płaszczyźnie. 
 zgnilizna miękka jest niedopuszczalna na obu płaszczyznach. 
 zgnilizna twarda jest dopuszczalna na lewej płaszczyźnie w postaci pasm o 

głębokości do 5 mm i do 10% powierzchni (z wyłączeniem klas Natur i Rustikal). 
 wszystkie wady nie ujęte w punkcie 3.2. lub występujące w większym zakresie 

dopuszczalne są na lewej stronie

 
3.2 Wymagania szczegółowe - dopuszczalne wady występujące w drewnie:

Natur 

 bez wad , naturalna barwa drewna. 

Rustikal

 bez bieli,nienaturalne przebarwienia,sęki zdrowe zrośnięte do 10 mm nie 
skupione pęknięcia powierzchniowe płytkie do 20 mm długości, pęknięcia 
czołowe pojedyncze do 5 mm długości przechodzące na płaszczyznę 
prawą; 



       Markant

 biel występująca sporadycznie, przebarwienia , pęknięcia powierzchniowe 
płytkie do 30 mm długości, pęknięcia czołowe do 10 mm długości, sęki 
zdrowe zrośnięte do 15 mm występujące pojedynczo , otwory po 
szkodnikach małe występujące sporadycznie. 

4. Zakres występowania dopuszczalnych wad obróbki: 
 płaszczyzna górna: falistość strugania do głębokości 0,3mm; 
 płaszczyzna dolna: ubytki drewna o głębokości do 2 mm, szerokości do 5 mm i do

1/3 długości deszczułki; 
 boki: zagłębienia i wyrwania włókien do 0,3 mm; 
 czoła: odchylenie prostopadłości czoła od podłużnej osi deszczułki do 0,5%  

szerokości deszczułki; 
 wpusty i wypusty muszą zapewniać prawidłowe złożenie deszczułek bez 

powstawania szczelin na płaszczyźnie posadzki. 

5. Przechowywanie
    Parkiet należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na 
    działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. 
    Paczki należy izolować od podłoża.

6. Transport
    Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być  
    zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

7. Zastrzeżenie dotyczące reklamacji
   Jakość i wilgotność parkietu musi zostać sprawdzona przed jego ułożeniem. Nasza  
   firma nie może uwzględnić reklamacji złożonej po ułożeniu parkietu lub desek.  
   Problemy wynikłe z naturalnej pracy drewna nie mogą być podstawą do  reklamacji. 
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