Saematerjali kvaliteedinõuded
Tarnijad peavad arvestama sellega, et pakid peavad vastu pidama nii auto- kui meretranspordile,
nii tõstukiga tõstmisele kui kraanaga laadimisele.

ALUSEMATERJAL - HAAB, LEPP, KASK, KUUSK, MÄND
Kvaliteet: Materjal peab olema lõigatud värskest palgist, järgatud täisnurga all ning täiskant,
pikkusesse lõikamisel ei tohi otsad jääda karvaseks Elav oks ja värvimuutus lubatud. Mõõdu
kõikumine, koor, putuka kahjustused, lahtised oksad ja oksaaugud, üraskiaugud, mädanik,
sine, hallitus, mõrad ei ole lubatud. Aluse materjali puhul on alati ära toodud saagimismõõdud,
arvestusmõõdud ja tolerantsid. Müüja kannab täis vastutust kvaliteedi eest (sinavus, putuka
kahjustused, koor, mädasus, poomkant, mõõdu kõikumine), mis ei ole lubatud ja mida ei saa
tuvastada enne pakendi avamist.
Lubatud tolerantsid saagimisel: paksus/laius +2/-0 mm; pikkus +0/-2 mm.

KASK – MÖÖBLITÖÖSTUSE TOORIK (mööbli karkassi valmistamiseks)
Kvaliteet: Materjal peab olema lõigatud värskest palgist, järgatud täisnurga all ning täiskant.
Kuivatatud 12-16%, seejärel hööveldatud 4 küljest. Lubatud on terved oksad, mille läbimõõt ei
ületa kolmandikku materjali laiusest. Samuti on lubatud terve punasüdamik, kui see katab kuni
1/3 materjali laiemast küljest. Kõikmõeldavad teistlaadsed kahjustused on keelatud. Saagimisel
tuleks kuivamise varuks arvestada ca. 7%. Müüja kannab täis vastutust kvaliteedi eest (mädanik
“marmor”, hallitus, mõõdu kõikumine, suured sarvoksad, väljakukkunud mustad oksad), mis ei ole
lubatud ja mida ei saa tuvastada enne pakendi avamist.
Lubatud tolerantsid: paksus +1/-1mm; laius +1/-1mm; pikkus +5/-0 mm.

EHITUSLIK MATERJAL – KUUSK , MÄND
Kvaliteet: Materjal peab vastama Skandinaavia I-V-ndale standardile, mis lühidalt tähendab seda,
et lubatud on minimaalne pliiatspoomkant, terved oksad ja väike must oks, keelatud on mõõdu
kõikumine, koor, putuka kahjustused, lahtised oksad ja oksaaugud, lõhed, praod, mädanik, sine,
hallitus jms. Materjal peab olema saetud ülemõõduga (kuivamise varuks arvestatakse ca. 4%).
Müüja vastutab ka pakisisese kvaliteedi eest (mõõdu kõikumine,sinavus, koor, madalam kvaliteet,
mittekvaliteetne), mis ei ole lubatud ja mida ei saa tuvastada enne pakendi avamist.
Lubatud tolerantsid: paksus +2/-0 mm; laius +2/-0 mm; pikkus +5/-0 mm.
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