BC minőség
Göcsök:
1. Megnőtt göcs tetszőleges számban előfordulhat, maximum nagysága a profildeszka
szélességének fele.
2. Laza es kieső göcsök kizárva, ezek bütüdűbellel javitandók.
3. Benőtt fekete göcsök lehetnek.
4. Kitört élgöcs engedélyezett.
Gyantatáska:
1. Gyantatáska engedélyezett, kivétel az egészen nagyok.
Repedéss:
1. Nem keresztülmenő repedés, amennyiben az összebenyomást nem befolyásolja engedélyezett.
2. Keresztülmenő végrepedés, maximum 30 cm-es lehet.
Kéregbenoves:
1. Kéregbenövés engedélyezett.
Bél:
1. Bél a látszó oldalon engedélyezett.
Hajlottság, görbülés:
1. Csavarodást, görbülést toleráljuk, amennyiben egy szakszerű terítés szavatolt.
Nyomottság:
1. Nyomottsagból eredő asszimetrikus rostfutás engedélyezett.
Gomba,-rovarkárositás:
1. Gomba,- es rovarkárosítas kizárva, de előforduló kemény vöröskorhadás tolerált.
Elszineződés:
1. Kék es a vörös elszineződés tolerált.

C minőség:
Göcsök:
1. Göcsök száma határozatlan.
2. Kieső göcsök engedélyezettek.
3. Fekete göcsök engedélyezettek.
4. Kitört élgöcs engedélyezett.
Gyantatáska:
1. Gyantatáska engedélyezett.
Repedes:
1. Repedesek engedelyezettek.
Kéregbenövés:

1. Kéregbenövés engedélyezett.
Bél:
1. Bél engedélyezett.
Hajlottság, görbülés:
1. Hajlottság, görbülés engedélyezett.
Nyomottság:
1. Nyomottságból eredő asszimetrikus rostfutás engedélyezett.
Gomba,-rovarkárosítás:
1. Gomba,-es rovarkárosítas engedélyezett, kivétel az erős féregrágas.
Elszineződés:
1. Kék és a vörös elszineződés engedélyezett.
VEH A minőség:
Göcsök:
1. Megnőtt, szilárd,egészséges göcsök tetszöleges számban, maximális méretük a
deszkaszélesség 1/4-ét érhetik el.
2. Benőtt göcsök maximum 15 mm-es atmérőig.
3. Fekete tügöcsök maximum 5 mme-es átmérőig. (csoportokban is)
4. Laza es kieső göcsök nem engedélyezettek, de az áru 15 %-ban egy a profildeszka
anyagával azonos bütüdűbellel dübelezhetők. Folyóméterenként egy végfadübel
engedélyezett, melynek eloszlása a deszkában tetszőleges.
Hibásan megmunkált helyek:
1. Engedélyezett az aru 15 %-nal, amig 2 profildeszka fedését nem befolyasolja.
2. Az élgöcsök kirepedéseinek nagysága összehasonlitható egy 10 mm atmérőjü göccsel.
Nyomottság:
1. Az áru 15 %-ában engedélyezett, amennyiben az összképet nem befolyásolja.
Torzitás:
1. Csavarodás, görbülés megengedett, amennyiben meg a szakszerü terítés szavatolt.
Gyantataska:
1. Az aru 15%-ban, maximalis nagysaga 0,5cmx0,5cm vagy mm²ben megfeleloen.
2. Szamuk egy folyometerben maximum egy, a profildeszka hosszaban eloszlasa tetszoleges.
3. 0,2cmx0,2cm-es nagysag alatt a gyantataskakat figyelmen kivul hagyjuk.
Repedések:
1. Az áru 15 %-ban a nem keresztül menő felületi repedés engedélyezett a látszó oldalon
(hajszalrepedes).

2. Keresztül menő végrepedés nem lehet hosszabb 30 mm-nél.
3. Az áru 20 %-nál a keresztül menő végrepedés nem lehet hosszabb, mint a profildeszka
szélessége.
4. Gyürüs leválás (repedés) nem engedélyezett.
Bél:
1. Az áru 15 %-ánál, a látszó felületen a deszkahosszúság 15 %-a, és maxium 4 mm szélesség.
Elszineződés:
1. Elszineződés a nem látszó oldalon engedélyezett.
2. Elszineződés a látszó oldalon nem engedélyezett.
Gombakárosítás:
1. Nem engedélyezett, kivétel elszíneződés.
Rovarkárosítás:
1. Nem engedelyezett.
Fagömbösség:
1. Engedélyezett a hátoldalon, ha ettől a nútot és a fédert nem érinti.
Kéregbenövés:
1. Az áru 15 %-ánál engedélyezett, a maximális átmérő 15 mm, vagy ennek megfeleően mm²ben.

VEH B minőség:
Göcsök:
1. Szilárdan ,részben benőtt göcsök, kéreggel körülvett göcsök, szárnyas göcsök, „halott“
göcsök (nem benőtt) engedélyezettek.
2. Nagyságuk a deszkaszélesség maximum 10 %-a, plussz 50 mm.
3. Laza es kieső göcsök nem engedélyezettek, ezeket a profildeszka anyagával azonos
végfadűbellel szabad kijavítani.
Hibásan megmunkált helyek:
1. Kirepedés nagysága, maximum a göcsfelület 40 %-a.
Nyomottság:
1. Asszimetrikus rostfutás engedélyezett.
Torzitás:
1. Csavarodás, gorbülés megengedett, amennyiben még a szakszerü terítés szavatolt.
Gyantatáska:
1. Engedélyezett maxium 1x10cm-es nagyság, vagy mm²-ben megfelelően.
2. Számuk egy folyóméterben maximum három, a profildeszka hosszában eloszlása
tetszőleges.
3. 0,3cmx0,3cm-es nagyság alatt a gyantatáskakat figyelmen kivül hagyjuk.

Repedések:
1. A nem keresztül menő felületi repedés a látszó oldalon engedélyezett.
2. A keresztül menő végrepedés nem lehet hosszabb, mint a profíldeszka 1,5-szeres szélessége.
3. Gyűrűs leválás (repedés) nem engedélyezett.
Bél:
1. Engedélyezett.
Elszineződés:
1. Csekély elszineződés a látszó oldalon. (pl.: vörös, kék helyek)
2. Elszineződés a nem látszó oldalon engedélyezett.
Gombakárositás:
1. Engedélyezett a kemény vöröskorhadás, kivétel a kiterjedt elszineződés.
2. Más gombakárositás nem engedélyezett, kivétel az elszineződés.
Rovarkárositás:
1. Nem engedélyezett.
Fagömbösség:
1. Engedélyezett a hátoldalon, ha ettől a nút es a féder a hossz 3/4-én nem érinti.
Kéregbenövés:
1. Engedélyezett a göcs nagyságában, vagy mm²-ben megfelelően.

