
PARADIGMA TIL DEKLARATION AF FYRRETRÆ:

            

Købers navn/namn:        

Köparas adresse/adress:

Kontrakt Nr.:                

Savværkets navn/namn:  

Sågverks adresse/adress

DK - Som leverandør/savværk af fyrretræ til vindues- og dørproduktion deklareres følgende:

S   - Som leverantör/sågverk av furuträ till fönster- och dörrproduktion deklareras följande:

DK - at 60% af plankerne (1) har en kerneandel større end 60%                                      -2

S   - att 60% av plankorna (1) harr en kärnandel större an 60%                                       -2

DK - at Kerneandelen i den resterende del af plankerne (1) er større end 40%                  -2

S   - att kärnandelen i resterende del av plankorna (1) är störra än 40% -2

DK - at brædder er skåret af en rodstok eller stok nr. 2

S   - att brädorna ä sågade av en rotstock eller stock nr. 2

DK - at fugtindholdet er 12 +/- 2% ved nedtørret - 18 +/- 4% ved skibningtørt                   -2

S   - att fuktkvoten är 12 +/- 2% vid nedtorkat - 18 +/- 4% vid skepningstorrt                     -2

DK - at tømmerstokken har været håndteret og lagret på en sådan måde, at der ikke har

været risiko for bakterieangreb.

S   - att timmerstockarna har varit handterade och lagrade på ett sådant sätt, att de inte

varit utsatte för bakterieangrepp

DK - att opskæringen er foretaget af en rodstok med en topdiameter større end 200 mm,

eller den efterfølgende stok (stok nr. 2) med en topdiameter større end 170 mm

S   - att sågningen görs av en rotstock med en toppdiameter större än 200 mm ellar

den efterföljande stock (stock nr. 2) met enn topdiameter störra end 170 mm

DK - at stokkens kernediameter i topenden har været større end 50% af topdiameteren

S   - att stockarnas kärndiameter i toppändan har varit större än 50% av toppdiametern

DK - at årringsbredden er mindre end 4 mm

S   - att bredden på årsringen er mindre än 4 mm

DK - at densiteten er større end 500 kg/m3 /12 +/- 2% fugt)

S   - att densiteten är större än 500 kg/m3 (12 +/-2% fukt)

DK - at træet ikke har være behandlet med et kemisk beskyttelsmiddel

S   - att träet inte har varit behandlet med ett kemiskt skyddsmedel

DK - 1 Til planker regnes dimensioner som er tykkere en 48 mm.

S   -  1 Till plankor räknas dimensioner som är grövare än 48 mm.

DK - 2 Prøveudtagning (omfang af stikprøve) iht. Svensk Standard SS 232740

S   -  2 Provuttagning (omfattning av stickprovet) iht. Svensk Standard SS 232740

Sted og/och dato: :

Firmastempel: :

Underskrift: :


