
 

OPIS JAKOŚCI WEWNĘTRZNYCH DESEK WYKOŃCZENIOWYCH 
 

Grupa jakości A+ AB B C ABC 

Gałęzie klinowe 
Dopuszcza się maks. na 
szerokości do 1/5 
szerokości deski 

Brak ograniczeń Brak ograniczeń Brak ograniczeń Brak ograniczeń 

Całe deski 
Dopuszcza się maks. na 
szerokości do 1/5 
szerokości deski 

Dopuszcza się maks. na 
szerokości do 1/3 
szerokości deski 

Brak ograniczeń Brak ograniczeń Brak ograniczeń 

Pęknięte gałęzie 

Nie dopuszcza się po 
widocznej stronie 
(zazwyczaj deski 
sosnowe) 

Nie dopuszcza się po 
widocznej stronie 
(zazwyczaj deski 
sosnowe) 

Brak ograniczeń, jeśli 
gałąź jest zrośnięta z 
drewnem i nie wypada na 
zewnątrz 

Brak ograniczeń 

Dopuszcza się 1 gałąź, 
jeśli gałąź jest zrośnięta z 
drewnem i nie wypada na 
zewnątrz na 2 metrach 

Gałąź pokryta 
korą 

Nie dopuszcza się po 
widocznej stronie, 
mniejszych niż 5 mm się 
nie ogranicza 

Dopuszcza się maks. w 
wielkości do 1/3 
szerokości deski 

Brak ograniczeń, jeśli 
gałąź jest zrośnięta z 
drewnem i nie wypada na 
zewnątrz 

Brak ograniczeń 

Brak ograniczeń, jeśli 
gałąź jest zrośnięta z 
drewnem i nie wypada na 
zewnątrz 

Wyschnięte 
gałęzie 

Nie dopuszcza się po 
widocznej stronie Nie dopuszcza się Dopuszcza się Brak ograniczeń 

Brak ograniczeń, jeśli 
gałąź jest zrośnięta z 
drewnem i nie wypada na 
zewnątrz 

Miejsca po 
gałęziach, które 
wypadły 

Nie dopuszcza się po 
widocznej stronie 
Dopuszcza się, jeśli 
wsadziwszy szpunt, nie 
widać defektu 

Nie dopuszcza się po 
widocznej stronie 
Dopuszcza się, jeśli 
wsadziwszy szpunt, 
miejsce po gałęzi nie jest 
przezroczyste 
Miejsca gałęzi, które nie 
są przezroczyste, są 
dopuszczalne 

Maks. po widocznej 
stronie 20 mm, 1 gałąź na 
2 metry 
Dopuszcza się po bokach 

Brak ograniczeń 

Dopuszcza się 20% we 
wszystkich deskach 
Nie więcej niż 1 gałąź na 
2 metry 
Nie dopuszcza się 
szerszych niż 20% 
szerokości deski 

Liczba gałęzi na 
1 metr Brak ograniczeń Brak ograniczeń Brak ograniczeń Brak ograniczeń Brak ograniczeń 



 

Grupa jakości A+ AB B C ABC 

Szczeliny Nie dopuszcza się 

Dopuszcza się maks. 10% 
długości deski, nie 
szersze niż 0,5 mm 
Przezroczyste nie są 
dopuszczalne 
Niewidoczna strona nie 
ogranicza 

Dopuszcza się maks. 50% 
długości deski, nie 
szersze niż 0,5 mm 
Przezroczyste nie są 
dopuszczalne 

Brak ograniczeń 

Dopuszcza się w 50% 
wszystkich desek, maks. 
25% długości deski, nie 
szersze niż 0,5 mm 
Przezroczyste nie są 
dopuszczalne 

Szczeliny na 
końcach 

Maks. długość szczeliny 
na końcu 1/4 szerokości 
deski, maks. 10% we 
wszystkich deskach, 
również przezroczyste 
szczeliny 

Maks. długość szczeliny 
na końcu 1 szerokości 
deski, również 
przezroczyste szczeliny 

Maks. długość szczeliny 
na końcu 2 szerokości 
deski, również 
przezroczyste szczeliny 

Brak ograniczeń 

Maks. długość szczeliny 
na końcu 2 szerokości 
deski, maks. 30% we 
wszystkich deskach, 
również przezroczyste 
szczeliny 

Pęknięcia 
pierścieniowe Nie dopuszcza się Nie dopuszcza się Nie dopuszcza się Brak ograniczeń Nie dopuszcza się 

Ostra krawędź i 
uszkodzenia 
mechaniczne 

Nie dopuszcza się Nie dopuszcza się 

Nie dopuszcza się po 
widocznej stronie 
Dopuszcza się na tylnej 
niewidocznej stronie pod 
warunkiem, że nie 
przeszkadza w montażu 

Nie dopuszcza się po 
widocznej stronie 
Dopuszcza się na tylnej 
niewidocznej stronie pod 
warunkiem, że nie 
przeszkadza w montażu 

Dopuszcza się maks. 20% 
we wszystkich deskach 
po niewidocznej stronie 

Gniazda 
żywiczne 

Maks. długość 20 mm 
Maks. szerokość 0,5 mm 
Krótsze niż 10 mm nie 
ograniczają 
Dopuszcza się jedno 
gniazdo żywiczne na 1 
metr 

Maks. długość 50 mm lub 
maks. suma wszystkich 
długości 200 mm 
Maks. szerokość 1 mm 
Krótsze niż 10 mm nie 
ograniczają 

Brak ograniczeń Brak ograniczeń Brak ograniczeń 

Narośle na 
korze Nie dopuszcza się Nie dopuszcza się Brak ograniczeń Brak ograniczeń Brak ograniczeń 

Obrączka Dopuszcza się 10% we 
wszystkich deskach 

Dopuszcza się 20% we 
wszystkich deskach Brak ograniczeń Brak ograniczeń Dopuszcza się 40% we 

wszystkich deskach 



 

Grupa jakości A+ AB B C ABC 

Zmiana barwy Grzybicy, pleśni lub 
barwicy się nie dopuszcza 

Grzybicy, pleśni lub 
barwicy się nie dopuszcza 

Grzybicy lub pleśni się nie 
dopuszcza 
Lekka barwica lub 
pęknięcie dopuszcza się 
maks. 25% we wszystkich 
deskach 

Grzybicy lub pleśni się nie 
dopuszcza 
Lekka barwica lub 
pęknięcie są 
dopuszczalne 

Grzybicy lub pleśni się nie 
dopuszcza 
Lekka barwica lub 
pęknięcie dopuszcza się 
maks. 20% we wszystkich 
deskach 

Uszkodzenia 
spowodowane 
przez szkodniki 

Nie dopuszcza się Nie dopuszcza się Nie dopuszcza się Nie dopuszcza się Nie dopuszcza się 

Wilgotność 

16 ± 2% 
10 ± 2% (specjalnie 
suszone deski 
wykończeniowe) 

16 ± 2% 
10 ± 2% (specjalnie 
suszone deski 
wykończeniowe) 

16 ± 2% 16 ± 2% 16 ± 2% 

Jakość 
powierzchni 

Nie dopuszcza się 
nieoheblowania po 
widocznej stronie 

Maks. nieoheblowanie po 
widocznej stronie 1 
szerokość deski, na 
końcach deski 

Maks. nieoheblowanie po 
widocznej stronie 2 
szerokości deski 
Nieoheblowanie na 
wąskiej płaszczyźnie po 
widocznej stronie 
dopuszcza się 10% we 
wszystkich deskach, do 
10% szerokości deski po 
niewidocznej stronie 

Maks. dopuszczalna 
długość nieoheblowania 
wynosi 4 szerokości deski 
Nieoheblowanie po 
bokach dopuszcza się 
20% we wszystkich 
deskach, do 20% 
szerokości deski na tylnej 
niewidocznej stronie 

Maks. nieoheblowanie po 
widocznej stronie 2 
szerokości deski 
Nieoheblowanie na 
wąskiej płaszczyźnie po 
widocznej stronie 
dopuszcza się 10% we 
wszystkich deskach, do 
10% szerokości deski po 
niewidocznej stronie 

Tolerancja 
wymiarów 

Długość: ± 10 mm 
Grubość: ± 0,5 mm 
Szerokość: ± 0,5 mm 
Do 5% może nie 
odpowiadać jakości 
wszystkich desek w 
opakowaniu 

Długość: ± 10 mm 
Grubość: ± 0,5 mm 
Szerokość: ± 0,5 mm 
Do 5% może nie 
odpowiadać jakości 
wszystkich desek w 
opakowaniu 

Długość: ± 10 mm 
Grubość: ± 0,5 mm 
Szerokość: ± 0,5 mm 
Do 5% może nie 
odpowiadać jakości 
wszystkich desek w 
opakowaniu 

Długość: ± 10 mm 
Grubość: ± 0,5 mm 
Szerokość: ± 0,5 mm 
Do 5% może nie 
odpowiadać jakości 
wszystkich desek w 
opakowaniu 

Długość: ± 10 mm 
Grubość: ± 0,5 mm 
Szerokość: ± 0,5 mm 
Do 5% może nie 
odpowiadać jakości 
wszystkich desek w 
opakowaniu 

 
 
 



 

Grupa jakości A+ AB B C ABC 

Sprzężenie 
 
 
 
 

4 mm na 
najgorszych 2 
metrach, brak 
ograniczeń w 
zastosowaniu 
materiału 

8 mm na 
najgorszych 2 
metrach, brak 
ograniczeń w 
zastosowaniu 
materiału 

8 mm na 
najgorszych 2 
metrach, brak 
ograniczeń w 
zastosowaniu 
materiału 

Brak ograniczeń 

8 mm na 
najgorszych 2 
metrach, brak 
ograniczeń w 
zastosowaniu 
materiału 

Wypaczenie podłużne na szerokiej 
płaszczyźnie 
 
 
 
 

10 mm na 
najgorszych 2 
metrach, brak 
ograniczeń w 
zastosowaniu 
materiału 

15 mm na 
najgorszych 2 
metrach, brak 
ograniczeń w 
zastosowaniu 
materiału 

15 mm na 
najgorszych 2 
metrach, brak 
ograniczeń w 
zastosowaniu 
materiału 

Brak ograniczeń 

15 mm na 
najgorszych 2 
metrach, brak 
ograniczeń w 
zastosowaniu 
materiału 

Wypaczenie podłużne 
 
 
 
 
 

3 mm na 
najgorszych 2 
metrach, brak 
ograniczeń w 
zastosowaniu 
materiału 

6 mm na 
najgorszych 2 
metrach, brak 
ograniczeń w 
zastosowaniu 
materiału 

6 mm na 
najgorszych 2 
metrach, brak 
ograniczeń w 
zastosowaniu 
materiału 

Brak ograniczeń 

6 mm na 
najgorszych 2 
metrach, brak 
ograniczeń w 
zastosowaniu 
materiału 

Ostra krawędź 
 
 
 Nie dopuszcza się Nie dopuszcza się 

Nie dopuszcza się 
po widocznej stronie 
Dopuszcza się na 
tylnej niewidocznej 
stronie pod 
warunkiem, że nie 
przeszkadza w 
montażu 

Nie dopuszcza się 
po widocznej stronie 
Dopuszcza się na 
tylnej niewidocznej 
stronie pod 
warunkiem, że nie 
przeszkadza w 
montażu 

Dopuszcza się maks. 
20% we wszystkich 
deskach po 
niewidocznej stronie 

 
 
 
 
 



 

Kvalitātes grupa A+ AB B C ABC 

 Gałęzie 
 
 
 
 

Szczegółowa 
informacja patrz str. 1 

Szczegółowa 
informacja patrz str. 1 

Szczegółowa 
informacja patrz str. 1 

Szczegółowa 
informacja patrz str. 1 

Szczegółowa 
informacja patrz str. 1 

Zmiana barwy (pleśń, grzybica, 
barwica) 
 
 
 
 
 

Grzybicy, pleśni lub 
barwicy się nie 
dopuszcza 

Grzybicy, pleśni lub 
barwicy się nie 
dopuszcza 

Grzybicy lub pleśni się 
nie dopuszcza 
Lekka barwica lub 
pęknięcie dopuszcza 
się maks. 25% we 
wszystkich deskach 

Grzybicy lub pleśni się 
nie dopuszcza 
Lekka barwica lub 
pęknięcie są 
dopuszczalne 

Grzybicy lub pleśni się 
nie dopuszcza 
Lekka barwica lub 
pęknięcie dopuszcza 
się maks. 20% we 
wszystkich deskach 

Szczeliny i szczeliny na końcach 
 
 
 
 

Szczeliny nie 
dopuszcza się 
Maks. długość 
szczeliny na końcu 
1/4 szerokości deski, 
maks. 10% we 
wszystkich deskach, 
również przezroczyste 
szczeliny 

Szczeliny dopuszcza 
się maks. 10% 
długości deski, nie 
szersze niż 0,5 mm 
Przezroczyste nie są 
dopuszczalne 
Niewidoczna strona 
nie ogranicza  
Maks. długość 
szczeliny na końcu 1 
szerokości deski, 
również przezroczyste 
szczeliny 

Szczeliny dopuszcza 
się maks. 50% 
długości deski, nie 
szersze niż 0,5 mm 
Przezroczyste nie są 
dopuszczalne Maks. 
długość szczeliny na 
końcu 2 szerokości 
deski, również 
przezroczyste 
szczeliny 
 

Brak ograniczeń 

Szczeliny dopuszcza 
się w 50% wszystkich 
desek, maks. 25% 
długości deski, nie 
szersze niż 0,5 mm 
Przezroczyste nie są 
dopuszczalne 
Maks. długość 
szczeliny na końcu 2 
szerokości deski, 
maks. 30% we 
wszystkich deskach, 
również przezroczyste 
szczeliny 

 


