
Tiset Savværk A/S 

Kvalitet beskrivelse lærk rundtræ 
  Rafter, Stolper og palisader. 

Beskrivelse: Runddrejet rafter, stolper og palisader, produceret i lærk med eller uden FSC/PEFC. 

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. 
Der må ikke forekomme råd eller skader i overfladen. 
Harpikslommer er tilladt. 
Der må ikke forekomme bark på overfladen og maksimum 1 ormehul pr. meter. 

Tolerancer: Længde + 15 mm. – 0 mm. 

Diameter + - 2 mm. 

Pilhøjde <20 mm. Pr. meter. 

Dokumenter: Alle pakker skal være forsynet med synlige pakkeseddel PEFC og FSC 

Pakning: Antal pr. pakke fremgår af nedstående diagram. 

Hver pakke skal være forsynet med strøer imellem hvert lag, og pakken skal snøres 
forsvarligt, med stålbånd eller plastbånd se i øvrigt pakkevejeledning 

Dimension Antal pr. pakke Vægt pr. stk. Vægt på pakke Dim. på pakke 
Ø5 * 125 – 220 cm. 168 stk. 
Ø6 * 125 – 250 cm. 126 stk. 
Ø7 * 125 – 250 cm. 90 stk. 
Ø8 * 125 – 300 cm. 78 stk. 
Ø10 * 50 – 420 cm. 50 stk. 
Ø12 * 50 – 510 cm. 36 stk. 
Ø14 * 50 – 600 cm. 32 stk. 
Ø16 * 50 – 600 cm. 21 stk. 
Ø18 * 50 – 600 cm. 18 stk. 
Ø20 * 50 – 600 cm. 15 stk. 
Ver.1.2 



 
 

Tiset Savværk A/S 

Kvalitet beskrivelse lærk savskåret  
Tømmer og brædder. 

Beskrivelse: savskåret tømmer og brædder produceret i lærk.  

Trækvalitet: Sunde friske knaster, og små døde knaster er tilladt, så længe det ikke får indflydelse 
på styrken.  
Overfladen skal være skarpkantet, hvis der ikke fremgår andet af ordreseddel. 
Tværsnittet af revner og sprækker i overfladen må ikke overstige 5 % af træets dimension. 
Der må ikke forekomme råd eller skader i overfladen. 
Harpikslommer er tilladt. 
Brædder og tømmer skal være pæn lige, og der må ikke forekomme kastninger eller vrid, med 
mindre andet er aftalt. 
Alt skarpkantet, dog må stort tømmer gerne være fuldkantet på max 2 kanter. 

Tolerancer: Længde + 100 mm og – 0 mm. 

 Bredde og tykkelse: + 2 mm. – 0 mm. 

 Vrid/Pilhøjde <20 mm. Pr. meter. 

Dokument: FSC/PEFC skal forsynes med særskilt pakkeseddel og må ikke blandes med andet. 

Pakning: Antal pr. pakke fremgår af nedstående diagram eller ordreseddel. 

Hver pakke til lager skal være forsynet med strøer imellem hvert lag, for at forhindre 
råd og misfarvning af træet. 
Strøer placeres på følgende måde: 5 cm fra ende og max 60 cm imellem og ovenpå 
hinanden, så trykket går lodret. 

Dimension Antal pr. pakke Vægt pr. stk. Vægt på pakke Dim. på pakke 
19 mm brædder 100 stk.    
25 mm brædder 100 stk.    
32 mm brædder 100 stk.    
38 mm brædder 75 stk.    
50 mm tømmer 75 stk.    
75 * 75 stolper 78 stk.    
100 * 100 stolper 50 stk.    
125 * 125 stolper 36 stk.    
150 * 150 stolper 21 stk.    
Ver.1.2 



   Kvalitet beskrivelse Lærk høvlet 
  Stolper og brædder 

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

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

Beskrivelse A- 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 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 2 mm, ende revner op til 50 mm er tilladt. 
Ingen bomkant. 

Beskrivelse B- side. 
Trækvalitet: Sunde friske knaster optil 40 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 60 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. 
Brædder og tømmer skal være pæn lige iht. specifikationer. 

Tolerancer: Stolper længde + 100 – 0 mm. 
Bredde og tykkelse: + 2 mm. – 1 mm. 
Vrid/Pilhøjde <20 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. 
   Strøer placeres på følgende måde: 5 cm fra ende og max 60 cm imellem og 
   ovenpå hinanden, så trykket går lodret.            Ver 1.1




