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          ERDÉRT Szabvány 2005-1.m 2008. július 16. 

Fózolt hajópadló és Íves faházprofil 
Lucfenyő (Picea spp.), jegenyefenyő (Abies spp.), erdeifenyő (Pinus sylvestris), 

vörösfenyő (Larix spp.), duglászfenyő (Pseudotsuga menziesii) fafajok minősítése 
Fahibák „A” osztály  (Erdért) „B” osztály  (Erdért) 
Göcsök 
 
 
 

Megengedettek: 
 egészséges benőtt göcsök a szélesség 

+ 35 mm 20%-áig 
 részben benőtt, és kis részben benőtt 

göcsök (nem kieső) luc-, jegenye, 
erdei- és vörösfenyő esetén a 
szélesség + 50 mm 15%-ág 

 göcspótló dugók azonos fafajból 
legfeljebb 20 mm átmérőig  

  
Nem megengedettek: 
 kieső göcsök, korhadt göcsök és 

göcshelyek 

Megengedettek: 
 fekete tűgöcsök korlátlanul 
 egészséges benőtt és szárnyas göcsök a 

szélesség + 50 mm 20 %-áig 
 részben benőtt, benőtt és kis részben 

benőtt göcsök a szélesség + 50 mm 30%-
áig 

 helyenként kieső göcsök, korhadt göcsök 
és göcshelyek 25 mm átmérőig 

 göcspótló dugók azonos fafajból 
 

Kiszakadt rost  göcsökkel: a göcsterület 20%-áig, 
 más helyeken: a legnagyobb göcsméret 

20%-áig méterenként egy megengedett 

 göcsökkel: a göcsterület 50 %-áig 
 más helyeken: a legnagyobb göcsméret 50-

%-áig méterenként kettő megengedett 
Nyomott fa 
vetemedés 

Megengedett. Ha a csap és a horony a         
teljes hosszban jól illeszkedik 

Megengedett: Ha a csap és horony illeszthető 

Gyantatáska  Megengedett: 
 helyenként, 2 mm × 25 mm-ig 
 1 gyantatáska 5 × 50 mm- ig 1,5 

méterenként 

Megengedett: 
 helyenként, 3 mm × 35 mm-ig 
 5 gyantatáska, 6 mm szélesség és 1 

méterenként a teljes hosszuk legfeljebb 
150 mm 

Repedések, 
átmenő reped- 
sek, hajszál-
repedések 
 

Megengedett: 
 hajszálrepedés (alig látható) 
 a szélességnél nem hosszabb 

bütűrepedés 
Nem megengedett: 
 átmenő repedés és hajszálrepedés a 

színlapon 
 a színlapon az élig tartó repedés, 
 gyűrűs repedés 
 a teljes hosszon végigfutó repedés a 

hátlapon 

Megengedett: 
 hajszálrepedés a színlapon (legfeljebb 1,5 

mm széles 400 mm hosszig) 
 a szélesség kétszeresénél nem hosszabb 

bütűrepedés 
Nem megengedett: 
 gyűrűs repedés 

Bél Megengedett a hossz  
½-ében, ha nem szélesebb 5 mm-nél 

Megengedett 
 

Színeltérés Színlapon elszíneződés nélkül 
(elszíneződés a hátlapon elfogadott) 

Megengedett: Színlapon a felület 20-%-ban 
folt és sávalakban, vörös foltosodás és kékülés 
(elszíneződés a hátlapon korlátlanul) 

Gombák okozta 
károsodás 

Nem megengedett. Kivétel az elszíneződés  
(lásd a színeltéréseknél) 

Megengedett: mint a színeltéréseknél 

Rovarok okozta 
károsodás 

Nem megengedett Hátlapon helyenként megengedett 

Tompaélűség Megengedett, ha a csap háta és a horony 
még kapcsolódik 

Megengedett, ha a csap háta és a horony 
még kapcsolódik a hossz ¾ részén 

Kéregbenövés Megengedett: helyenként 8 × 60 mm 
vagy ennek megfelelő mm2-ig 

Megengedett: helyenként 15 x 80 mm 
Vagy ennek megfelelő mm2-ig 

Minőségi jelölés:   A „B” minőséget el nem érő minőség jelölése „C” , de feleljen meg a faburkolatok 
felhasználási előírásainak. 
Szabad min őségi osztály  a vevővel történő külön megállapodás alapján.  

 
 


