
Mäntysahatavarasta valmistettujen ET lattialautojen näkyviin jäävien pintojen laatuvaatimukset
MÄNTY TM (terveoksainen mänty) OM (oksainen mänty)

Halkeamat Sallitaan yksittäisiä, enint. 0,5 mm leveitä Sallitaan enintään 0,5 mm leveitä hiushalkemia, 

hiushalkemia, joiden yhteenlaskettu pituus on joiden yhteenlasketu pituus on enintään 25 % laudan

enint. 25% laudan pituudesta. Laudan päissä sal- pituudesta. Laudan päissä sallitaan enint. Laudan

litaan enintään laudan leveyden mittainen läpi- leveyden mittainen läpimenevä halkeama. Sallitaan

menevä halkeama. Päätypontatun laudan päissä päätypontatun laudan päissä kiinni oleva hakeama,

sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on jonka pituus on enint. 50% laudan leveydestä.

enint. 50 % laudan leveydestä.

Lylyt Sallitan lyly ainoastaan siinä määrin, että Sallitan lyly ainoastaan siinä määrin, että 

kappaleen kiinnittäminen ei sen vaikutuksesta kappaleen kiinnittäminen ei sen vaikutuksesta

olennaisesti vaikeudu. olennaisesti vaikeudu.

Lapevääryys:30 mm, syrjävääryys 4 mm ja kierous Lapevääryys:30 mm, syrjävääryys 4 mm ja kierous

20 mm kahden metrin matkalla. 20 mm kahden metrin matkalla.

Pihkakolot Sallitaan pieniä pihkakoloja vähäisissä määrin. Sallitaan pihkakoloja, joiden yhteenlaskettu pituus

(yksittäinen pihkakolo enint. 20 mm, on enint. 40 mm yhden metrin matkalla. Yksittäisen

yhteenlaskettu pituus enint. 40 mm yhden metrin pihkakolon pituus saa olla enintään 20 mm. 

matkalla) Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.

Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.

Sydänjuovat Sallitaan sydänjuova, jonka pituus on enint. Sallitaan sydänjuova, jonka pituus on enintään

50 % laudan leveydestä. 50% laudan pituudesta.

Korot ja Sallitaan enintään 15 mm:n suuruisia koroja Sallitaan enintään 15 mm:n suuruisia koroja ja

kaarnarosot ja kaarnarosoja ja ne lasketaan mukaan kaarnarosoja ja ne lasketaan mukaan

oksasummaan. oksasummaan.

Oksalohkeamat Sallitaan yksittäisiä, enintään 8 mm Sallitaan yksittäisiä, enintään 8 mm

suuruisia oksalohkeamia kahden metrin alueella. suuruisia oksalohkeamia kahden metrin alueella.

Laudan käyttölappeen särmissä Laudan käyttölappeen särmissä 

ei sallita oksalohkeamia. ei sallita oksalohkeamia.

Oksat Sallitaan oksia, joiden koko on enintään Sallitaan oksia, joiden koko on enintään 50% laudan

1/3 laudan leveydestä. Oksien leveydestä. Oksien tulee olla kiinteitä.

tulee olla kiinteitä ja tuoreen värisiä.

Oksanreiät Ei sallita. Ei sallita.

Laho Ei sallita. Ei sallita.

Paikat Ei sallita. Ei sallita.

Sinistymä Ei sallita. Ei sallita.

Värivika Ei sallita. Ei sallita.

Taulukko osoittaa oksien sallitun koon ja määrän kappaleen oksaisimmalla 1 m:n pituisella osalla. 

Ostoerässä sallitaan 5 %:n poikkeama.
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