Wellmax Baltic OÜ AB kvaliteeditingimused höövelmaterjalile
Wellmax Baltic OÜ kasutab oma toormaterjalina ainult Siberis lõigatud saematerjali, mis on valdavalt
4m või 6m pikkune.
Keelatud putukakahjustused, mädanik, tugev sine, läbivad lõhed, mehhaanilised
vigastused. Okste kildumist võib esineda vähesel määral, kuid peale paigaldust ei tohi defekt olla
läbiv. Mädaoksad ei ole lubatud.
Otsalõhede, vaigupesade ning sissekasvanud koore hulk ja hööveldamata pind on piiratud
Kõverused on lubatud sel määral, et paigaldamine oleks võimalik.
Tootmisprotsessi käigus sorteeritakse välja oksaaukudega lauad, kuid kuna oksaauke võib tekkida
sorteerimise järgselt, siis on võimalik nende esinemine vähesel määral.
Tolerantsid pikkuses -0/+90mm, paksuses ning laiuses 0,7mm.
Kasutuskülje otstes lubatud hööveldamata kohti laua laiuse pikkuselt.
1. Sarvoksad:
2. Terved oksad:
3. Tubakoksad:
4. Kooreoksad:
5. Mädaoksad:
6. Lahtine oks või
oksaauk:
7. Lahtine oks:
8. Okste kildumine:
9.Max. lubatud oksade
arv meetri kohta:

10. Kitsaslõhed:
11. Läbivad lõhed:
12. Otsalõhed:
13. Ringlõhed:
14. Poomkant ja
mehaanilised vigastused:
15. Vaigupesad:
16.Sissekasvanud koor:
17. Ränipuit:
18. Värvimuutus:
19. Putuka kahjustused:
20. Niiskussisaldus:
21. Pinnakvaliteet:

Piiranguta.
Piiranguta.
Ei ole lubatud kasutusküljel. (esineb männil)
Kinnine oks lubatud, suurus max 1/3 laua laiusest. Kehtib 1 jm kohta.
Ei ole lubatud.
Loetakse defektiks, kuid võib esineda kuni 10%-l tükiarvust üksikud
oksaaugud suurusega kuni 10% laiusest.
Loetakse lahtiseks, kui on must rõngas ümbritseb oksa üle 50%.
Oksa tuleb vaadata läbi laua.
Lubatud 1 killuga oks laual, mis ei ole sügavam kui 8mm ja/või laiem
kui 20mm. Sellist lauda võib olla kogumahust 10%
Piiranguta.
Lubatud kuni 35% pikkusest, laiusega mitte üle 0,5 mm.
ei ole lubatud.
Lubatud max laua laiuse pikkuselt, max 30%-l tükiarvust, ka läbivad.
Ei ole lubatud.
Lubatud poomkant max 5%-l tükiarvust kuni 10% laua pikkusest.
Mehaanilised vigastused ei ole lubatud.
Max pikkus: 50mm, kogu laua peale kokku max 200mm, laiusega mitte
üle 0,5mm. Alla 10 mm ei arvestata.
Max laua laiuse pikkune. Või pikkuste kogusumma 250 mm.
Ränipuit max 20%-l tükkidest.
Hallitus ei ole lubatud. Õrn sine või varane mädanik max 10%-l tükiarvust
ühel laipinnal ja serval.
Ei ole lubatud.
18 ± 2%
Hööveldamata pinda lubatud laua pealt, max laua laiuse pikkuselt ja servalt
35% pikkuselt tingimuselt, et peale paigaldust seda ei märka.

Positsioonide 6 ja 8 puhul ei tohi need positsioonid kokku ületada 10-t % kogumahust.
Palume kaup üle kontrollida 5 tööpäeva jooksul peale kättesaamist.

Kaup ei kuulu tagastamisele kui:
1. Kaup on saanud kahjustada kliendipoolse käitlemise tulemusena.
Materjalile on tekitatud taastamatuid ja/või mehaanilisi vigastusi.
2. Kaup ei ole enam oma algsel kujul. Materjali on
järgatud, töödeldud või juba paigaldatud.

