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Repedés / Cracks / Risse 

A száradás során hajszálrepedések keletkeznek az 
anyagon. A nem átrepedt, felületi hajszálrepedések 
nem számítanak hibának. 

Fracturing of wood fibers caused by internal 
pressure during sawn timber drying process. Hair 
surface cracks are allowed. 

Durch die Trocknung entstehen Haarrisse in dem 
Material. Die nicht durchgehende Risse die nur auf 
der Oberflächle entstehen sind noch akzeptabel. 

 

  

Elszíneződés / Discoloration / Verfärbung 

Kékülés – Az elszíneződés csak esztétikai hiba, az 
anyag szerkezetét nem befolyásolja. Az anyag teljes 
hosszában, 50-60% szélességben elfogadott.  

Discoloration caused by blue fungusin wood that 
does not affect the durability of the wood. It is 
allowed for 50-60% on the full length. 

Verblauung - Die Verfärbung ist nur estätische 
Problem. Es beeinflusst die Struktur des Materiales 
nicht. Es ist in der ganze Länge max. cca. 50-60% 
der Breite genehmigt. 

  

Sárgulás – Napfény hatására az anyag elszíneződik. 

Fading – disoloration caused by light and UV light. 
Fading is allowed. 

Verfärbung-durch den Sonnenstrahlen vergilbt sich 
das Holz Ultrastrahlen. 
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Penész / Mould / Vereiteln 

A penész nem engedélyezett. 

Mould is not allowed. 

Schimmel ist nicht zulässig. 

  

Kéreg / Bark / Baumkante 

A benőtt kéreg, ha sima felületű és nem keletkezik 
rés az anyagban, elfogadható. 

Bark knot is allowed with smooth surface and 
without gap in the material. 

Baumrinde falls es flache oberfläche hat und es 
entsteht kein Riss im Material können akzeptiert 
werden. 

  

Gyantatáska / Resin galls / Harzgallen  

A gyantatáska elfogadható, 60 mm hosszig. Ennél 
nagyobb maximum 1 db/m lehetséges. 

Resin galls are allowed for 1 per running meter with 
a length of up to 60 mm.  

Harzgallen sind bis 60 mm Länge /1 meter 
genehmigt. 

  

Bél / Core / Kern 

Ép, sima felületű bél elfogadott. 

Intact, smooth-surfaced core is allowed. 

Unversehrter Kern ist genehmigt. 
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Csomó / Knots / Äste 

Csomók elfogadottak, ha legalább az egyik oldala ép 
és nem mozog. Az anyag szélén kieső csomók 
mérete max. 35 mm szélességig és 35 mm 
mélységig elfogadható, ha összeillesztés után nincs 
rés. Egy anyagon maximum 3 db ilyen kieső csomó 
elfogadott. 

Knots are allowed, if at least one size of the material 
is intact, does not move. At the edge of the material 
the size of the knot could be max. 35 mm wide and 
35 mm deep after matching, if there is no gap. 

Herausgewachsende Aeste sind genehmigt, wenn 
zumindenst die eine Seite unverserht ist, es bewegt 
sicht nicht.  

An der Kante des Materiales können die ausfaellene 
Aeste max. 35 mm breit und max. 35 mm tief sein, 
wenn es bei der Zusammensetzung kein Loch zu 
sehen ist. Auf einem Holz ist es maximal 3 Aeste 
genehmigt. 

 

  

Gyártási hibák / Planning errors / Hobelnfehler 

Gyalulási hiba 

Az előoldal felületének maximum 20%-áig 
elfogadható. Hátoldalon elfogadható. 

Max 20% on the surface of the front side is allowed. 
On back side is allowed. 

Hobelnfehler in an der Vordere Seite maximal bis 
20% des Materiales ist akzeptabel. 

An der Rückseite ist es akzeptabel. 

 Előoldal / 
Front / 
Vorseite 

Hátoldal 
/ Back / 
Rückseite 
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Anyaghiány / Materialmangel / Missing part 

A faldeszka, lambéria féderének mérete minimum 3 
mm-ig elfogadható, ennél kisebb nem. Egyéb 
anyaghiány nem elfogadható. 

Edge size below 3mm is not allowed. 

Der Mangel an die Feder von der Wandbohle oder 
von der Lamberie ist minimal bis 3 mm Grösse 
akzeptabel. Kleiner als 3 mm ist nicht akzeptabel. 

  

Kitörések sérülések / Outbreak/ Ausbruch 

A látható oldalon nem elfogadottak, a hátoldalon az 
elfogadható méret max. 60 mm hosszan, max 1 
db/m. 

On the front side of not allowed, on the back side 
max. allowed size is 60 mm length, max. 1 piece / 
meter. 

Der Ausbruch an der Vordere Seite ist nicht 
genehmigt. An der Rückseite ist der Ausbruch max. 
in einer Länge von 60 mm genehmigt, maximal 1 
Stk/Meter. 

 Előoldal / 
Front / 
Vorseite 

Hátoldal 
/ Back / 
Rückseite 

  

Szerelési hiba / Montagenfehler / Collar mistake 

A hibás kapocselhelyezés nem elfogadható. 

Outhanging fastener placement is not allowed. 

Haken können falsch nicht eingestossen werden. 

 

  

 


