Minőségi besorolások és egyéb hasznos információk
A faanyag tulajdonságai alapján megállapított minőségi kategóriák segítenek kiválasztani a nekünk
leginkább megfelelő burkolatot. Ezek a kategóriák szolgálnak alapul, az esetleges panaszoknak és
kártérítési igényeknek is. Nagyon fontos, hogy panaszok és kártérítési igények csak a telepítés előtt
érvényesíthetők, a beépített anyag minőségét, elfogadottnak tekintjük.

Select / Válogatott / No. 1. / A/B minőség
Ezek a kifejezések fedik a legjobb minőségű árút. Kisebb fahibák, vég és felületi repedések, enyhe
görbület , 5 mm-nél kisebb göcsök (esetleg feltöltve) deszkánként , szállítás és tárolás okozta
szennyeződések, megengedettek. Kisebb gyantatasakok előfordulhatnak. A fa színezete minimális
eltéréseket mutat (kivéve a kifejezetten színes , „rajzos” fajtákat melyeknek ez adja a szépségét,
jellegzetességét (pl. Ipe, Cumaru, Muiracatiara). Szíjács, rovarfuratok, mechanikai hibák, sérülések
nem megengedettek. Igényesebb vevőinknek érdemes minimum 10 %-kal több fa anyagot rendelni,
hogy a minimális hibákkal bíró vagy nem megfelelő színű deszkáknak is legyen alternatívája.

Standard and better / FAS / A/B/C minőség
Ez a válogatás, a cégünk által leggyakrabban forgalmazott minőség és egyben a legjobb ár-érték
arányú termék. Fahibák, maximum 20 mm nagyságú göcsök (esetleg feltöltéssel), vég- és
felületrepedések, enyhe görbület, a tárolással és szállítással kapcsolatos szennyeződések, szíjács
maximum (5 mm vastag és 500 mm hosszú) megengedett. A válogatás színezetében rajzolatában
nagyobb eltéréseket mutathat. Javasoljuk 15 % extra mennyiség rendelését az esetleges hibás
deszkák alternatívájaként.

Country / B/C minőség / Rusztikus
A legolcsóbb minőségi kategória, megengedettek a mechanikai sérülések, vágáshibák, fahibák, a végés felületi repedések, feltöltések, a deszkák vastagságának harmadáig húzódó szíjács, erős
színeltérések, nagyobb méretbeli különbségek, profil eltérések, a tároláshoz és a szállításhoz
kapcsolódó szennyeződések és sérüléseket. Javasoljuk, hogy legalább 25% -kal több árut tervezzen
tartalékba.

Megjegyzés: A minőségi tartalékon felül általában 10 % többletrendelés szükséges a felmerülő
hulladék miatt. Foglaljon több árut, mint a tiszta burkolat területe.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A deszkák végein található repedések
A deszkák végeit (bütű) szállításkor viasszal lekenve védjük, ezt telepítés előtt, a deszkavégi
repedésekkel együtt le kell vágni (a deszkák végei nem minden esetben 90 fokban vannak vágva,
ezért is érdemes, az igazítás) majd újból kezelni.

A rozsda hatása
Bizonyos fafajták esetén (például a garapa vagy a tölgyfa) , fémmel és vízzel érintkezve, a keletkezett
rozsda erősen megszínezheti a burkolatot, nem várt és nem esztétikus foltokat okozva. Használjunk
rozsdamentes fémet teraszunkon, elkerülendő a kellemetlen meglepetést. Amennyiben a baleset
megtörtént, a burkolatot csiszolással vagy oxálsavval (szürkülés eltávolító) tisztíthatjuk.

A színek játéka
A fa természetes termék, a deszkák különböző színűek lehetnek, egy fafajon belül is nagy eltérés
lehet. Válogatáskor nem különböztetjük meg a színeket. A különböző színek, rajzolatok keverésével
speciális, esztétikus burkolat érhető el.

Tárolás
A fa rakatokat, bizonyos esetekben, nem fedett helyen tárolhatják, ezért a burkolat tetején esővíz
okozta foltok, elszíneződések előfordulhatnak. A rakatokat általában talpfákra (stafni) rögzítik, ezek
anyaga fűrészipari hulladékból készült, ennek sérülése, rothadása, repedése – amennyiben nem
befolyásolja az árú minőségét – nem képezheti reklamáció tárgyát.

A fafajok eltérései
A gyártási folyamat miatt ritkán előfordulhat, hogy a rakatba rokon nemzetségből származó
fafajtából készült termék kerül. Ezt a deszkát, telepítés előtt garanciálisan kicseréljük, a telepítéssel
azt azonban elfogadottnak tekintjük.

A fa nedvességtartalma
A fa nedvességtartalma a fa típusától, szárításától és felhasználási területétől függően változik.
Különbséget kell tenni a levegőn szárított (AD) és műszárított (KD) fa között. Vásárlás előtt kérheti a
deszkák nedvességtartalmának véletlenszerű ellenőrzését.

Görbe deszkák
A fa természetes termék, amely kivágás után is „él” , mozog és ezért nem lesz mindig egyenes.
Különösen a hosszú és vékonyabb deszkák hajlamosak vetemedni. A görbeség, javítható a lerakásnál,
speciális szorítóeszközökkel.

Méretbeli eltérések
A fa „mozgása” miatt mérete nem lesz mindig egységes . A hosszméretben +/- 6 centiméter,
vastagságában, szélességében 2-3 mm különbség, még a legjobb kategóriában is megengedett.
Mindig kalkuláljon deszkánként 12 cm hulladékkal (az eredeti mérethez képest).

Csersav
Minden fa tartalmaz olyan összetevőket (csersav), amelyek beszínezhetik a környezetüket. Ez az
anyag a víz hatására oldódik ki a fából és a fa "vérzésének" is hívják. Az építkezés tervezésénél kérjük
ezt figyelembe venni és a burkolatot mosással, a lerakáshoz előkészíteni (a leginkább ismert vérző
fafaj a Merbau)

Mérettűrés
Fa él és dolgozik. Elveszti a nedvességet és felszívja a nedvességet. Ezért vannak a félkész
fatermékekre és a padlóburkolatokra bizonyos mérettűrések. A megadott méretek jelzik a gyártási
méreteket. Ha a fa nedvessége megváltozik, a változó éghajlati viszonyok miatt, akkor annak mérete
nő vagy zsugorodik, ennek mértéke akár +/- 10 % is lehet.

Szerelési segédeszközök
Mindig használjunk a lerakáshoz minőségi segédeszközöket, a fa természetes termék, ezért nem
mindig egyenes. A segédeszközök (szorítók) jelentősen egyszerűsítik munkánkat és esztétikusabbá
teszi teraszunkat.

Mintadarabok
Az irodánkban kapott fa mintadarabok kis méretük miatt nem mindig tükrözik hűen az egész
mennyiség minőségét, rajzolatát, színezetét, csak egy általános benyomást nyújt a burkolatról, ezért
a minták és a megvásárolt burkolat különbözőségéért felelősséget nem vállalunk.

Rovarjáratok / Pinholes
A trópusi erdőben , a fákban található kis lyukakat jelenti, amelyeket a fában rovarok okoznak. A
rovarok röviddel a fa kivágása után elpusztulnak. A lyukak nem okoznak a fa minőségében romlást.

Látható oldal
A teraszburkoló anyag vásárlása előtt, kérjük mindig egyeztessen kollégánkkal, hogy a deszkák,
melyik oldalát szeretné használni, mivel lehetséges, hogy csak az egyik oldal van úgy vágva, hogy az
erre a célra alkalmas legyen (amennyiben sima/sima a két oldal, úgy ez nem probléma).

Vízfoltok
A vízfoltok sokféleképpen előfordulhatnak, és nem jelentenek hibát. A hosszú szállítás alatt az
erdőkből az ügyfelekig, megtörténhet, hogy az áruk nedvessé váljanak. A vízfoltok a természetes
időjárási körülmények között lerakás után eltűnnek. Alternatív megoldásként az érintett áruk
csiszolással kijavíthatók.

Váltakozó rostirány
A fa természete miatt lehetséges, hogy egy deszkán belül, a rostok száliránya váltakozó lehet. Ez
természetes jelenség, de helyenként, érdes felületet eredményezhet, amely nem tekinthető hibának.

Ideiglenes tárolás
A faanyag megvásárlása után, (ha az nem lesz azonnal felhasználva) annak tárolásakor a
következőket vegye figyelembe:
• Mindig vízszintesen tárolja
• Ellenőrizze, hogy van-e elég alátámasztási pont és nem hajlik meg a deszka
• Tárolja szilárd, száraz, fedett és jól szellőző helyen
• Ügyeljen a fa összetevőire és a „vérzésre” (lásd az összetevőket)

Amennyiben valamilyen okból az árut visszaszállítja raktárunkba, kérjük, vegye figyelembe a
következőket:
Alapvetően az árut úgy kell csomagolni, mint ahogyan azt Önökhöz szállították. Ellenőrizze, hogy az
áruk szállítására használt eszközök (alátét, raklap, rögzítő hevederek, fólia) megfelelően rögzítenek-e.
Azok az áruk, amelyek nem abban az állapotban érkeznek vissza raktárunkba, ahogyan azt elhagyták ,
nem kerülnek elfogadásra és nem kerülnek jóváírásra.
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Felhívjuk figyelmüket, hogy a fafajták jelentősen különböznek egymástól, ezért kérjük, vásárlás előtt
tájékozódjon a kiválasztott termék tulajdonságairól. Állunk szíves rendelkezésükre!

