
PROFIILIT JA MITAT

Ulkoverhous
UYS, UYV, UTS, UTV, UTW, UTK

21 x 120 mm
21 x 145 mm
28 x 120 mm
28 x 145 mm
28 x 190 mm
33 x 190 mm

LAATU

Parempi lajittelu GOST-standardin* mukaisesti.

Lehtikuusi raaka-aineemme on lajiteltu 
kahdessa vaiheessa parhaissa laatuluokissa 1 – 3 
tai vielä rajoitetummassa lajittelussa luokassa 4.

* GOST-luokitus käsittää kuusi laatuluokkaa.

Lehtikuusipaneelimme on siperianlehtikuusta, 
joka on tiiviskasvuinen puulaji ja josta suuri 
osuus on sydänpuuta. Lehtikuusella on 
luontaisesti hyvä lahonkestävyys korkean 
happo- ja hartsipitoisuuden ansiosta.

Skandinaviska Träimportin siperianlehtikuusi 
kasvaa ikiroudan alueella, mikä aiheuttaa 
äärimmäisen hitaan kasvunopeuden, joten 
lehtikuusipuisessa ulkoverhouslaudassa on 
hyvin tiheät vuosirenkaat.

Voimme toimittaa siperianlehtikuusipaneelit 
myös palonsuoja-aineella käsiteltyinä.
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SERTIFIOITU PUU

Sertifioitu puu merkitsee kestävää
ja oikeudenmukaista metsänhoitoa.

Skandinaviska Träimport toimittaa 
ympäristö- ja oikeudenmukaisuussertifioitua 
puuta. Sertifioidun puun käyttö lisää puuraaka-
aineen arvoa ja parantaa vastuullisen metsän-
hoidon mahdollisuuksia ympäristön hyväksi, 
niille ihmisille, jotka ovat riippuvaisia metsästä 
saatavista tuloista.
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SIPERIANLEHTIKUUSIPANEELIN KIINNITYS
Kiinnitykseen on käytettävä ruostumatonta laatu-
luokan A2 – A4 paneeliruuvia, sillä tämä vähentää 
värjäytymisriskiä. Käytä A4-laatua ympäristöissä, 
joissa on suuri korroosioriski. Ruuvinpää on 
ruuvattava puupinnan tasoon ilman upotusta. 
Kiinnitä paneeli kahdella ruuvilla rimaa kohden ja 
vähintään 40 mm puun päästä. Käytä itseporautuvia 
ruuveja tai esiporaa reiät ehkäistäksesi halkeamista. 
Suositeltava paneeliruuvin pituus 21-22 mm paneelille 
on vähintään 55 mm. Suosittelemme enintään 400 
mm rimaväliä. Ruuvaa jokainen paneelilauta täysin 
valmiiksi ennen seuraavan laudan kiinnityksen aloit-
tamista.

SIPERIANLEHTIKUUSEEN KOSKETUKSESSA OLEVA 
MATERIAALI
Jotta vältettäisiin paneelin ja siihen kosketuksessa 
olevan materiaalin värivirheet tulee pellin ja muiden 
metallisten osien, jotka voivat joutua suoraan tai 
valumaveden välityksellä tapahtuvaan kosketukseen 
paneelin kanssa, olla valmistettu ruostumattomasta 
teräksestä.

SÄILYTYS
Ennen asennusta säilytä paneeli suojattuna suoralta 
auringonpaisteelta ja sateelta ja huolehdi hyvästä 
ilman läpivirtauksesta. Sopeuta paneeli niihin 
olosuhteisiin, jotka ovat vallitsevia asennustilanteessa.

LAATULUOKAT
Vientipuutavaran laatuluokat on Venäjällä määritetty GOST 26002-83 -standardin mukaisesti, mikä 
sisältää laatuluokat I, lI , III, IV,  V ja  VI.  Alla esitetään yksinkertaistettu kuvaus hyväksytyistä virheistä 
siperianlehtikuusipaneelimme raaka-aineisiin eri lajitteluluokissa 1-4.

Luokka 1

Tuoreita oksia enintään kaksi metriä kohden ja läpimitaltaan enintään 14 mm saa esiintyä laudan 
pinnassa ja yksittäisiä pienempiä oksia reunoissa. Pihkataskuja saa esiintyä hyvin rajoitetussa 
määrin. Sydänjuovaa saa esiintyä hyvin rajoitetussa määrin. Mustia oksia, sinistymistä tai lahoa ei 
saa esiintyä pinnassa eikä reunoissa.

Luokka 2

Tuoreita oksia enintään kaksi metriä kohden ja läpimitaltaan enintään 18mm saa esiintyä laudan 
pinnassa ja yksittäisiä pienempiä oksia reunoissa. Pihkataskuja saa esiintyä hyvin rajoitetussa 
määrin. Sydänjuovaa saa esiintyä hyvin rajoitetussa määrin. Mustia oksia, sinistymistä tai lahoa ei 
saa esiintyä pinnassa eikä reunoissa.

Luokka 3

Tuoreita oksia enintään kolme kappaletta metriä kohden ja läpimitaltaan enintään 25 mm saa 
esiintyä laudan pinnassa ja rajoitetussa määrin reunoissa. Pihkataskuja ja sinistymistä saa esiintyä 
hyvin rajoitetussa määrin. Sydänjuovaa ja mustia oksia saa esiintyä yksittäisesti reunoissa. Mustia 
oksia tai lahoa ei saa esiintyä laudan pinnassa.

Luokka 4

Tuoreita oksia saa esiintyä laudan pinnassa ja reunoissa rajoitetussa määrin. Mustia oksia saa 
esiintyä yksi metriä kohden ja yksittäin reunoissa. Pihkataskuja ja sydänjuovaa saa esiintyä ja 
sinistymistä ja lahoa rajoitetussa määrin. Emme toimita kappaleita, joissa esiintyisi lahoa.

SIPERIANLEHTIKUUSI-PANEELI
Laatuluokat, asennus ja säilytys
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