
 

        Kvalitet beskrivelse eg høvlet 
Stolper og brædder. 

Beskrivelse: savskåret tømmer og brædder produceret i PEFC eller FSC eg. 

For stolper regnes alle sider som A- sider, mens brædder operer med A-B-C sider. 

Beskrivelse A- side. 
Trækvalitet: Sunde friske knaster optil 25 mm, og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får 
indflydelse på styrken, horn knaster tilladt. 
Overfladen skal være jævn og glat, fri for skader, der må være op rifter omkring knaster, men 
ingen huller, kanter skal være iht. Specifikation på ordreseddel. 
Vindridser og revner op til 1 mm, ende revner op til 100 mm er tilladt. 
Ingen bomkant. 
 
Beskrivelse B- side. 
Trækvalitet: Sunde friske knaster optil 30 mm, og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får 
indflydelse på styrken, horn knaster tilladt. 
Overfladen skal være jævn, fri for skader, der må være op rifter omkring knaster, kanter skal være 
iht. Specifikation på ordreseddel. 
Ingen bomkant, op mod A- side, men tilladt mod C- side. 
 
Beskrivelse C- side. 
Trækvalitet: Sunde friske knaster optil 50 mm, og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får 
indflydelse på styrken, horn knaster tilladt. 
Overfladen Behøves ikke at være glat, men ensartet tykkelse på brædderne, muligvis aflastnings 
spor, hvis dette ønskes, kanter skal være iht. Specifikation på ordreseddel. 
Bomkant tilladt. 

Generelt for alle 3 sorteringer: 
Der må ikke forekomme råd eller skader i overfladen. 
Udtræk af garvesyre er tilladt på friskskåret træ. 
Brædder og tømmer skal være pæn lige iht. specifikationer. 
 
Tolerancer: Stolper længde + 100 – 0 mm. Brædder i faldende længder min. 2400 mm. 
 Bredde og tykkelse: + 2 mm. – 1 mm. 
 Vrid/Pilhøjde <10 mm. Pr. meter. 
 
Dokument: FSC/PEFC skal forsynes med særskilt pakkeseddel, og må ikke blandes med andet. 
 
Pakning:        Hver pakke skal være forsynet med strøer imellem hvert lag, og stolper skal  
                       tillige, forsynes med lodrette strøer, for at forhindre misfarvning af træet.       Ver 1.2 


