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Szortírozási irányelvek                     

Szortírozási irányelvek Gyaluárura (Lambériára, Hajópadlóra)    

Tulajdonság A-DIN B-DIN A/B
Csomók Csak egészséges és a gyalult 

felületen benött csomók 
megengedettek, nem zavaró 
mennyiségben és max. 30 mm 
átméröig. Kisméretü élhibák 
megengedettek, aban az esetben, ha 
ezt az összeillesztés után a nút ill. 
csap eltakarja. Benött szárnyas 
csomók az áru szélességének feléig 
megengedettek.

Kiesö csomók, erösen kivert 
csomók és élen lévö csomók 15 mm 
átméröig megengedettek (max. 1 db 
kiesö csomó / léc, a lécek max. 10%
ánál). A léc szélességének felét 
kitevö szárnyas csomók 
megengedettek, amennyiben 
legalább a fele benött.

Csak egészséges és a gyalult 
felületen benött csomók 
megengedettek, nem zavaró 
mennyiségben és max. 40 mm 
átméröig. Kisméretü élhibák 
megengedettek, aban az esetben, ha 
ezt az összeillesztés után a nút ill. 
csap eltakarja. Benött szárnyas 
csomók az áru szélességének feléig 
megengedettek.

Gyantatáska Gyantatáskák 1 cm² felületig, és 1 
db/léc megengedettek.

Gyantatáskák 2 cm² felületig, és 3 
db/léc megengedettek.

Gyantatáskák 2 cm² felületig, és 2 
db/léc megengedettek.

Repedések A felületi repedések nem 
megengedettek, azonban 
végrepedések 30 mm hosszig 
megengedettek. Repedések a 
csomókban (szárítás miatt) 1 mm 
szélességig megengedettek.

Maximum 2 repedés, amely 
legfeljebb 1 mm szélességü, és a léc 
hosszának 10% át nem meghaladó 
hosszúságú, megengedett. 
Végrepedések hossza léc 
szélességének 10%-át nem 
haladhatja meg. Repedések a 
csomókban (szárítás miatt) 2 mm 
szélességig megengedettek

Maximum 2 db repedés 1 mm 
szélességgel, hossza a léc hosszának 
10%-át nem haladhatja meg. 
Végrepedések a léc szélességével 
megegyezö hosszig megengedettek. 
Repedések a csomókban (szárítás 
miatt) 1 mm szélességig 
megengedettek.

Reakciófa Nem megengedett. A felület 20%áig megengedett. A felület 20%áig megengedett.

Kéregbenövés Nem megengedett. Kéregbenövés 2 cm² felületig, és 2 
db/léc megengedettek.

Kéregbenövés 2 cm² felületig, és 2 
db/léc megengedettek.

Bél Nem megengedett. A léc hosszának feléig megengedett. A léc hosszának feléig megengedett.

Rovarrágás Nem megengedett. Nem megengedett. Nem megengedett.

Elszínezödések Nem megengedett. A felület 10%áig megengedett. A felület 10%áig megengedett, a 
lécek max. 10%-ánál

Megmunkálás A lécek latható felülete tisztán 
kigyalult. Kis gyaluhibák (pl. enyhe 
érdesség a csomók mellett) 2 cm²-ig 
megengedettek. Kéreg a léc alsó 
(nem látható) felén megengedett.

A lécek latható felülete tisztán 
kigyalult. Kis gyaluhibák (pl. enyhe 
érdesség a csomók mellett, nem 
tisztén kigyalult felület) 2 cm²-ig 
megengedettek. Kéreg a léc alsó 
(nem látható) felén megengedett.

A lécek latható felülete tisztán 
kigyalult. Kis gyaluhibák (pl. enyhe 
érdesség a csomók mellett) 2 cm²-ig 
megengedettek. Kéreg a léc alsó 
(nem látható) felén megengedett.

Mivel a szortírozás vizuális úton történik, szortírozási hibák elkerülhetetlenek és az ÖNORM szerint a szállított mennyiség 5%-áig megengedettek! 



Szortírozási irányelvek                     

Szortírozási irányelvek Gyaluárura (Lambériára, Hajópadlóra)    

Tulajdonság B-SORT. Rauspund
Csomók Kiesö csomó és élen lévö csomók 

15 mm átméröig megengedettek 
(max. 2 db kiesö csomó / léc, a 
lécek max. 10%-ánál). Fekete (nem 
egészséges) csomók megengedettek.

Kiesö csomó és élen lévö csomók 
20 mm átméröig megengedettek 
(max. 2 db kiesö csomó / léc, a 
lécek max. 10%-ánál). Fekete (nem 
egészséges) csomók megengedettek.

Gyantatáska Megengedett. Megengedett.

Repedések Repedések 2 mm szélességig, és a 
léc hosszának 20% át nem 
meghaladó hosszúságúak, 
megengedettek. Végrepedések 30 
cm hosszig megemgedettek. 
Repedések a csomókban 
megengedettek.

Repedések 2 mm szélességig, és a 
léc hosszának felét nem meghaladó 
hosszúságúak, megengedettek. 
Végrepedések 30 cm hosszig 
megemgedettek. Repedések a 
csomókban megengedettek.

Reakciófa Megengedett. Megengedett.

Kéregbenövés Megengedett. Megengedett.

Bél Megengedett. Megengedett.

Rovarrágás Rovarrágás a szállított mennyiség 
10%-ig, max. 2 mm átméröig 
megengedettek, amennyiben 
kevesebb, mint 20 db/léc található.

Rovarrágás megengedett. (Ez egy 
teljesen optikai hiányosság, mivel az 
ezt okozó rovarok a szárítási 
folyamat során elpusztulnak.)

Elszínezödések Elszínezödés a léc felületének 50%-
áig megengedett.

Elszínezödés megengedett.

Megmunkálás Gyalulási hibák (pl. Érdesség a 
csomók mellett, nem tisztén 
kigyalult felület) megengedettek. 
Kéreg a léc alsó (nem látható) felén 
megengedett.

Gyalulási hibák (pl. Érdesség a 
csomók mellett, nem tisztén 
kigyalult felület) megengedettek. 
Kéreg a léc alsó (nem látható) felén 
megengedett.

Mivel a szortírozás vizuális úton történik, szortírozási hibák elkerülhetetlenek és az ÖNORM szerint a szállított mennyiség 5%-áig megengedettek! 
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