CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER A FUSTA SERRADA NO ESTRUCTURAL
Destí de la fusta

1a

FUSTERIA
Taulons de fusta
serrada de secció
rectangular de gruix
entre 16 i 100 mm,
ample entre 50 i 250
mm i longitud entre
1,8 i 6,0 metres. Fusta
seca

2a

3a

FUSTA D’ENCOFRAR I
EMBALATGE

Toleràncies
dimensionals

Nusos

Clivelles

Semes

Altres imperfeccions

Humitat

4 nusos sans a la cara i 2 al
cantell. La grandària d’aquests
nusos no ha d’excedir 45 mm.
S’admeten 2 nusos amb
escorça al voltant a la cara o un
al cantell, amb una grandària
del 50% de los nusos sans
permesos

Tolerades en
el 15% de la
longitud de
la peça amb
25 mm de
gruix

Tolerades si la seva
longitud no supera
el 30% de la peça

2 bosses de resina de 50 mm al metre
més pobre. Grop d’escorça de 100
mm. La desviació de la fibra no ha de
superar 1 cm per cada 10 cm de
longitud. Clivelles passants a l’extrem
de longitud no superior al 10% de
l’amplada de la peça. Fusta per a llenya
igual al 5% del volum de la peça

H%<20% en tots
els casos.
Fusteria exterior:
H%=12‐19%
Fusteria interior:
H%=9‐16%

5 nusos sans a la cara i 3 al
cantell. La grandària d’aquests
nusos no ha de superar 60
mm. S’admeten 3 grups de
nusos amb escorça al voltant o
nusos no sans al cantell amb
una grandària del 70% dels
nusos sans permesos

Tolerades en
el 25% de la
longitud de
la peça amb
25 mm de
gruix

Tolerades si la seva
longitud no supera
el 40% de la peça

2 bosses de resina de 100 mm al metre
més pobre. Grop d’escorça de 200
mm. La desviació de la fibra no ha de
superar 1 cm per cada 10 cm de
longitud. Clivelles passants a l’extrem
de longitud no superior al 30% de
l’amplada de la peça. Fusta per a llenya
igual al 30% del volum de la peça.
Taques blaves i rosades iguals al 30%
del volum de la peça

H%<20% en tots
els casos.
Fusteria exterior:
H%=12‐19%
Fusteria interior:
H%=9‐16%

6 nusos sans a la cara i 4 al
cantell. La grandària d’aquests
nusos no ha de superar 75
mm. S’admeten 4 grups de
nusos amb escorça al voltant o
nusos no sans al cantell amb
una grandària del 90% dels
nusos sans permesos

Tolerades en
el 70% de la
longitud de
la peça amb
25 mm de
gruix

Tolerades si la seva
longitud no supera
el 50% de la peça

2 bosses de resina de 150 mm al metre
més pobre. Grop d’escorça de 300
mm. La desviació de la fibra no ha de
superar 1 cm per cada 2 cm de
longitud. Clivelles passants a l’extrem
de longitud no superior al 50% de
l’amplada de la peça. Fusta per a llenya
igual al 70% del volum de la peça.
Taques blaves i rosades iguals al 30%
del volum de la peça

H%<20% en tots
els casos.
Fusteria exterior:
H%=12‐19%
Fusteria interior:
H%=9‐16%

Ample i gruix:
<100 mm:‐1/+3 mm
>100 mm:‐2/+4 mm

H% requerida en
el moment del
muntatge

Segons l’estàndard
de qualitat específic
de cada producte

La grandària i la quantitat dels defectes no comprometen la integritat de la peça

Longitud:
‐0/+5 mm
Ample i gruix:
<100 mm:‐1/+3 mm
>100 mm:‐2/+4 mm

Longitud:
‐0/+5 mm
Ample i gruix:
<100 mm:‐1/+3 mm
>100 mm:‐2/+4 mm

Longitud:
‐0/+5 mm

