A fenyő burkolóanyagokkal kapcsolatban
számos nem mindennapi kifejezés használatos. Segítünk eligazodni a különböző fafajok,
minősítési osztályok és profilok faipari szakszavainak rengetegében.
FENYŐ FAFAJOK JELLEMZŐI:
• Luc fafaj
Jellemző tulajdonság: Kisebb csersav tartalma miatt a legvilágosabb színű ERDÉRT által feldolgozott
fenyő faj. Sárgásfehér fájában a geszt színe megegyezik a szijácséval, így homogénebb színvilágú
felületek kialakítására alkalmas.
Felhasználási területek: Főként belső fal vagy mennyezet illetve padlóburkolatok, tetőterek
beépítésére, kevésbé igénybevett felületeknél pl. vendégszobában.
ERDÉRT választék: Lambéria, járó vagy fózolt hajópadló, íves faházprofil.
• Borovi fafaj
Jellemző tulajdonság: Az egyik legismertebb fenyő, más néven erdeifenyő. Sűrű szálszerkezetű,
jellegzetesen vöröses árnyalatú, dekoratív rajzolatú fafaj.
Felhasználási területek: Külső és belő burkolásokra, falburkolásra, járófelületű padló burkolásra,
nagyobb igénybevételre is alkalmas.
ERDÉRT választék: Lambéria, járó vagy fózolt hajópadló, teraszburkoló, íves faházprofil.
• Vörösfenyő fafaj
Jellemző tulajdonság: Vörös színe, rajzolata egyedi és rendkívül dekoratív. Alkalmazása főként a
nedvességnek, az időjárás körülményeinek erősen kitett helyeken javasolt, ahol a tartósság és a
szilárdság fontos.
Felhasználási területek: Padlóburkolásra, erős igénybevételre,
akár kültérre is, terasz, nappali burkolására.
ERDÉRT választék: Járó/fózolt hajópadló, teraszburkoló,
íves faházborító, négyoldal gyalult ill. egyedi gyalult faanyagok.

FENYŐ BURKOLÓANYAGOKON HASZNÁLT, MINŐSÉGET JELÖLŐ BETŰJELZÉSEK:
A minőség: igényes felhasználásra, főleg beltérre, látszó felületeknél. Egyenletes hibák nélküli minőség.
AB minőség: szerényebb igények, pénzügyi lehetőségek esetén. Számottevő göcs és mintázat, rusztikusabb hatás.
B minőség: másodosztálynak is nevezhetjük. Főleg kültérre, alacsonyabb minőségi igényekre és anyagi
lehetőségekre alkalmas.
C minőség: az előző magasabb minőségi kategóriákból kikerülő minőségi osztály, a megjelenő fahibák és
megmunkálási hiányosságok miatt. Méretszabással még jobb minőségi részek is kialakíthatók az anyagból
– hosszveszteség mellett. Javasolt keskeny felületek burkolásához, ahol a hossz rövidíthető.
FAANYAGOK MINŐSÉGÉNÉL MÉRVADÓ FAHIBÁK
Mi a göcs? A fák ágakat növesztenek. Ezek az ágak, ághelyek megjelenhetnek a feldolgozott faanyagban
is göcs formájában. A göcs lehet egészséges elszíneződés nélkül, szilárdan áll a fában. Lehet elszíneződött
(fekete), részben korhadt, vagy korhadt, kieső ill. kiesett göcshely formában. Az egészséges göcsök hozzájárulnak a fa természetes szépségéhez, változatosságához.
Mi a háncsbenövés? A fát kívülről kéreg borítja. A kéreg alatt található a háncs, majd a szijács, a geszt és
a bél. A feldolgozás során a cca. kör szelvényű fából négyszögletes alakú szelvényt vágnak. Amennyiben
az élek nem épek, fagömbösségről, tompaélűségről beszélünk, amely fűrészelési hibának minősül. Ezen a
tompa élen jelenhet meg a kéreg (ha nem volt kérgezve a fa), vagy a háncs (szijács).
Mi a kékülés? A fa kékülése akkor fordulhat elő, ha a becsomagolt faanyagot jelentős hőmérséklet-páratartalom változásnak tesszük ki (pl. külső hideg helyiségből, belső, fűtött térbe vagy hideg raktárból meleg
napsütésre visszük).
A pára lecsapódik a fólián, a faanyagon, a nedvesség nem tud eltávozni,
így a faanyag bekékülhet.

FENYŐ BURKOLATOK LERAKÁSÁNÁL ELŐFORDULÓ KIFEJEZÉSEK:
Miért fontos a dilatáció rés? A dilatációs rés lehetővé teszi a faanyag mozgását. Ha nem hagyunk elég
részt a burkolatunk akár fel is púposodhat. Mivel a levegő hőmérsékletének vagy a páratartalmának változásától a faanyagok a szárítás vagy megmunkálás után is mozoghatnak. Ezek a mozgások főleg hosszanti,
kisebb mértékben szélességi méretben fordulhatnak elő (de ezek össze is adódhatnak).
Mi a pihentetés? Vásárlás után a faanyagot ki kell bontani a csomagolásból, vékony léc közé kell tenni, hogy
hőmérséklete, nedvességtartalma igazodhasson a felhasználási helyiség mikrokörnyezetéhez (felvegye az
egyensúlyi nedvességtartalmú állapotot). Ezzel csökkenthetjük a faanyagok későbbi nem várt mozgását.
A pihentetésre cca. 3-7 napot érdemes számolni.
Mi a száradási hézag? A fa tágul és zsugorodik. Az úgynevezett „járófelületű”, összezáródó felszínű hajópadlónak törvényszerű velejárója a száradási hézag. Ha lehetővé tesszük a szálankénti zsugorodást, akkor
egyenletes, igen keskeny száradási hézag jelentkezik.
Mire jó a fózolt hajópadló? A fózolás a látható élek letörését, sarkítását jelenti. Ha két fózolt hajópadlót
a nút-fédernél összeillesztünk, a színlapon egy V alakú bevágás jelenik meg. A fózolt hajópadlókat főként
rusztikus padlókhoz, falburkolásra vagy ereszdeszkázásra használhatjuk.
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