B E N K O s.r.o., dřevařský podnik, Švermova 338, 507 32 Kopidlno
nositel systémové normy ČSN EN ISO 9001 : 2009
a Českého systému certifikace lesů 1004 : 2005

TEC HN I CK Ý LI ST

PODLAHOVÉ VLYSY S PEREM A DRÁŽKOU
V Y R Á B ĚN É PO D LE Č S N E N 13 226 V OLN Á TŘ ÍD A

Podlahové vlysy s perem a drážkou jsou určeny ke zhotovení vlysových parket nebo ke zhotovení
podlahových dílců které musí být po položení povrchově dokončeny

dub, dub červený, buk, jasan, habr, akát

Rozměry :

- tloušťka
- šířka
- délka

Jakostní třídy :

Dřeviny :

Vlhkost :

22 mm (15mm)
50, 70, 100, 130 mm
200 - 1 550 mm

I.

jakostní
třída
PRIMA

Vzhled je dán přirozeným růstem dřeva, bez výrazných barevných
rozdílů, kresba letokruhů rovnoběžná i diagonální, povoleny jsou
zdravé suky (očka) do průměru 2mm

II.

jakostní
třída
SEKUNDA

Barva a struktura dřeva jsou živějšího vzhledu, povoleny jsou zdravé
suky na lícní ploše do průměru 15mm, černá očka do průměru 2mm.
Zapaření přirozené i nepřirozené se povoluje. U buku a jasanu je
povoleno méně výrazné jádro.

III.

jakostní
třída
TERCIE

Hlavním charakterem je barevnost, zdravé suky do průměru 20mm,
černá očka do průměru 5mm, běl i jádro jsou povolené. Na lícní
ploše se mohou vyskytovat až tři výletové otvory po červotoči do
průměru 1,5mm.

IV.

jakostní
třídA
KVARTA

V této jakostní třídě se mohou vyskytovat všechny vady dřeva bez
omezení.

v době dodávky od výrobce v rozmezí 9 ± 2% (tato vlhkost musí být zachována i v době
pokládky)

Balení :

v každém svazku je 50% levých a 50% pravých vlysů. Svazek je zapáskován, označen
rozměrem a jakostní třídou. Při paletových odběrech je zboží zabaleno do folie.
Hmotnost 1m² je cca 15kg. Každá paleta má označení CE

Skladování :

podlahové vlysy musí být skladovány v suchém prostředí (40 – 60% relativní vlhkost
vzduchu) temperovaném nejméně na 15ºC

Doprava :

podlahové vlysy nesmějí navlhnout, proto je nutná doprava v uzavřeném voze

Upozornění :
6 vlysy jsou výrobkem, který musejí pokládat odborné firmy. Ty následně dávají záruku na dokončenou
podlahu.
6 bukové parkety nejsou vhodné do prostředí s nízkou relativní vlhkostí vzduchu (např. panelové domy)
6 po položení do lepidel a přebroušení je nutno vlysy tmelit a uzavřít povrchovou úpravou proti vlhkosti
(laky,oleje pasty, vosky apod.)
℡ 493 552 237, 493 552 225 / fax: 493 551 352 / benko@benko/kopidlno.cz
www.benko-kopidlno.cz
Vedoucí výroby parket
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