
 

  Tiset savværk A/S 

Kvalitet beskrivelse Trykimprægneret fyrretræ  
       Spidspæle NTR.KL.A. 

Beskrivelse: Runddrejet spidspæle i flere størrelser og varianter, produceret i trykimprægneret 
fyrretræ iht. Gældende standard NTR.KL.A. En 351.1.  

Trækvalitet: Sunde friske knaster, og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse 
på styrken. Overfladen skal være glat og ensartet behandlet, tværsnittet af revner og sprækker i 
overfladen må ikke overstige 5 % af træets dimension. 

Tolerancer: Længde + - 25 mm. 

 Diameter + - 2 mm. 

 Pilhøjde <5 mm. Pr. meter. 

 Spidsen 4 side skåret. 

 Toppen faset min 4 * 4 mm. Og max 20 * 20 mm. 

Dokument: Alle pakker skal være forsynet med pakkeseddel, angivelse af størrelse og mængde. 

 Alle pæle er forsynet med label i ende, hvorpå der står NTR. A. samt EN 351.1 

Pakning: Antal pr. pakke fremgår af nedstående diagram. 

Hver pakke skal være forsynet med support rails, placeret i den nederste halvdel af 
pakken. 

Stik prøve antal: Der udtages 1 stik prøve pr. palle, hvis den ikke overholder specifikationen, 
udtages der yderligere 10 prøver, hvis de ikke overholder specifikationen, kasseres hele partiet. 
Desuden foretages visuelt bedømmelse af produktet med henblik på ensartethed, er der for store 
udsving iht. Kvalitetsbeskrivelsen, kasseres produktet. 

 

Dimension Antal pr. pakke Vægt pr. stk. Vægt på pakke Dim. på pakke 
5 * 125 – 250 cm. 168 stk.    
6 * 125 – 250 cm. 126 stk.    
7 * 125 – 300 cm. 90 stk.    
8 * 150 – 300 cm. 78 stk.    
10 * 150 – 300 cm. 50 stk.    
12 * 150 – 300 cm. 36 stk.    
14 * 150 – 300 cm. 32 stk.    

Ver.1.1 



 

  Tiset savværk A/S 

Kvalitet beskrivelse Trykimprægneret fyrretræ  
                                           Stolper NTR.KL.A. 
Beskrivelse: Runddrejet stolper i flere størrelser og varianter, produceret i trykimprægneret 
fyrretræ iht. Gældende standard NTR.KL.A. En 351.1.  

Trækvalitet: Sunde friske knaster, og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse 
på styrken. Overfladen skal være glat og ensartet behandlet, tværsnittet af revner og sprækker i 
overfladen må ikke overstige 5 % af træets dimension. 

Tolerancer: Længde + - 5 mm. 

 Diameter + - 2 mm. 

 Pilhøjde <5 mm. Pr. meter. 

 Toppen faset min 2 * 2 mm. Og max 20 * 20 mm. 

 Huldiameter + - 2 mm. 

Dokument: Alle pakker skal være forsynet med pakkeseddel, angivelse af størrelse og mængde. 

 Alle pæle er forsynet med label i ende, hvorpå der står NTR. A. samt EN 351.1 

Pakning: Antal pr. pakke fremgår af nedstående diagram. 

Hver pakke skal være forsynet med support rails, placeret i den nederste halvdel af 
pakken. 

Stik prøve antal: Der udtages 1 stik prøve pr. palle, hvis den ikke overholder specifikationen, 
udtages der yderligere 10 prøver, hvis de ikke overholder specifikationen, kasseres hele partiet. 
Desuden foretages visuelt bedømmelse af produktet med henblik på ensartethed, er der for store 
udsving iht. Kvalitetsbeskrivelsen, kasseres produktet. 

 

Dimension Antal pr. pakke Vægt pr. stk. Vægt på pakke Dim. på pakke 
10 * 100 – 500 cm. 50 stk.    
12 * 100 – 600 cm. 36 stk.    
14 * 100 – 600 cm. 32 stk.    
14 * 200 cm. Hest 48 stk.    
16 * 100 – 600 cm. 21 stk.    
18 * 100 – 600 cm. 18 stk.    
20 * 100 – 600 cm. 15 stk.    

Ver.1.1 



 

  Tiset Savværk A/S 

Kvalitet beskrivelse Trykimprægneret fyrretræ  
          Rafter NTR.KL.AB. 

Beskrivelse: Runddrejet og flækket rafter i flere størrelser og varianter, produceret i 
trykimprægneret fyrretræ iht. Gældende standard NTR.KL.AB.  

Trækvalitet: Sunde friske knaster, og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse 
på styrken. Overfladen skal være glat og ensartet behandlet, tværsnittet af revner og sprækker i 
overfladen må ikke overstige 5 % af træets dimension. 

Tolerancer: Længde + - 5 mm. 

 Diameter + - 2 mm. 

 Pilhøjde <5 mm. Pr. meter. 

 Enderne er faset min 2 * 2 mm. Og max 10 * 10 mm. 

Dokument: Alle pakker skal være forsynet med pakkeseddel, angivelse af størrelse og mængde. 

Pakning: Antal pr. pakke fremgår af nedstående diagram. 

Hver pakke skal være forsynet med support rails, placeret i den nederste halvdel af 
pakken. 

Stik prøve antal: Der udtages 1 stik prøve pr. palle, hvis den ikke overholder specifikationen, 
udtages der yderligere 10 prøver, hvis de ikke overholder specifikationen, kasseres hele partiet. 
Desuden foretages visuelt bedømmelse af produktet med henblik på ensartethed, er der for store 
udsving iht. Kvalitetsbeskrivelsen, kasseres produktet. 

 

Dimension Antal pr. 
pakke 

Vægt pr. stk. Vægt på pakke Dim. på pakke 

5 * 125 – 250 cm. 168 stk.    
6 * 125 – 250 cm. 126 stk.    
7 * 125 – 300 cm. 90 stk.    
8 * 250 – 300 cm. 154 stk.    
8 * 150 – 300 cm. 78 stk.    
½ 7 * 150 – 250 cm 200 stk.    
½ 10 * 250 - 300 cm. 80 stk.    

Ver.1.1 


