
GULV SOM TÅLER AT SES 

KVALITETSREGLER FOR CLASSIC

Største tilladte fejl fremgår af sorteringsreglerne. I et kontrolparti skal mindst 95% af gulvbrædderne modsvare nedenstående 
regler. Dimensioner og andre specifikationer som er påvirket af brættets fugtighedsniveau er baseret på en træfugtighed på 8%. 
Kvalitetskontrol mod disse regler er baserat på besigtigelse omgående efter åbning af emballagen. Hvor kravet iflg. reglerne angiver 
et bestemt antal, eller anden specificering, gælder dette på en længde af brættet på 2,00 m. Såfremt en fejl optræder med tilladt 
maximum skal andre fejl være forholdsvis små. På den anden side kan en fejl, som burde medføre nedklassificering accepteres, hvis 
brættet iøvrigt ligger betydeligt over minimumskravet. I praksis er det derfor helhedsindtrykket som er afgørende.

Friske knaster

Tilladt i ubegrænset 
omfang.

Perleknaster

Faste tillades.

Sorte og tørre knaster

Fastsiddende tillades.

Barkringsknaster

Tilladt i begrænset omfang, 
max diameter ca. 30 mm

Knastudslag

Marv på retsiden

Topbrud/maservedHarpikslommerIndgroet bark/overvoksning

Tilladt i begrænset omfang, 
max 1 stk. 50 mm2 eller  
flere mindre.

Tillades i begrænset omfang, 
max 1 st. 2 x 30 mm.

Små kantstillede tillades, max 
2 stk. op til 2 x 30 mm. Flade 
harpikslommer er ikke tilladt.

Er kun tilladt i de tilfælde 
hvor brættets form ikke 
påvirkes. Maserved nær 
kant er ikke tilladt.

Reaktionsved

Tillades i begrænset omfang, 
max 400 mm længde.

Er kun tilladt i den udstrækning 
at det ikke påvirker brættets 
form.

Kupning
Max 1% af brættets bredde.

Omkant
Max 0,3 mm.

Skævhed
Max 10% af brættets bredde.

Revner 
Retsiden: I princip ikke tilladt. 
Mikro revner kan forekomme, 
udstrækning max ca. 10% af 
brættets længde.
Bagsiden: Tilladt; men ikke 
gennemgående.

Høvleudslag 
Tilladt i begrænset omfang. 
Bedømmes som knastudslag.

Rådknaster
Ikke tilladt.

Kantskævhed
Max 5 mm.

Vinkelfejl i ender
Max afvigelse 0,2 % af bredden.

Kutterslag
Fremtrædende kutterslag ikke 
tilladt.

Uhøvlede sider
Ikke tilladt på retsiden. På bagsiden 
tillades pletter som ikke påvirker 
montering.

Insektskader
Ikke tilladt.

Dimensionsfejl på bredden
Overmål ikke tilladt. Max afvigelse 
på undermål 0,5 mm.

Forklaringer til  kvalitetsreglerne
Regel for måling af knaster. 
Ø = Knastens bredde + længden /2
Summen af tørknast, sortknast og barkrings-
knast må ikke overstige 18 stk. pr. 2,0 m af 
brættets længde.

Som producent med fokus på miljøet kan 
vores gulve indeholde forbedringer af 
overfladen.
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