
JAS 
F****JAS2

EI 
LISÄTTYÄ

FORMALDEHYDIÄ

Lehtikuusi SELECT
PUULAJI

Lehtikuusi on arvostettu havupuulaji. Sen sydän-
puun väri on punertavan ruskea ja pintapuu on vaa-
leaa. Lehtikuusi  kestää mäntyä suurempaa kulutus-
ta. Lehtikuuselle on ominaista suuret värivaihtelut ja 
oksaisuus! Timberwise käyttää keskieurooppalaista 
lehtikuusta.

Brinell ~ 1,9-2,5 HB

Tiheys ilmakuivana noin 590 kg / m³

LAJITELMA

Lehtikuusi Select on luonnollisen näköinen lajitel-
ma, jossa näkyy selvästi puun luonnollinen syyku-
vio ja värivaihtelu. Select-lajitelmassa sallitaan puun 
luonnollinen oksaisuus, jossa oksien koko ja määrä 
on pieni. Lajitelamassa sallitaan oksien kittaus ja ok-
sapaikat.

MITAT

 - Paksuus: 14,5 mm 

 - Leveysvaihtoehdot: 185, 230, 270 mm

 - Pituus: 1818/2000/2080/2180/2500 mm (aina yhtä pituutta/pkt) 

 - Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm

 - Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

 - 1-säleinen lankkuparketti

 - 0,7 mm mikroviisteet pitkillä sivuilla, 

 - 0,5 mm mikroviisteet lyhyellä sivulla

 - 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
 - Pintasäle 3,5 mm

 - Välikerros kotimainen koivuvaneri

 - Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

PINTAKÄSITTELY

 - UV kovetteinen öljyvaha

 - Harjattu pinta Nylon harjoilla 

ASENNUS

 - Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)

 - Lukkopontti WiseLoc / Liimapontti T&G

 - Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi

LAATU

 - SUOMALAISTA laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote

 - PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä

 - CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset

 - M1 - paras päästöluokka

 - JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaativimmat standardit

 - JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa

WiseLock 5G

Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

3,5 mm 
9.0 mm 
2,0 mm
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Lehtikuusi on arvostettu havupuulaji. Sen sydän-
puun väri on punertavan ruskea ja pintapuu on vaa-
leaa. Lehtikuusi  kestää mäntyä suurempaa kulutus-
ta. Lehtikuuselle on ominaista suuret värivaihtelut ja 
oksaisuus! Timberwise käyttää keskieurooppalaista 
lehtikuusta.

Brinell ~ 1,9-2,5 HB

Tiheys ilmakuivana noin 590 kg / m³

LAJITELMA

Natural-lajitelmalle ominaista on oksaisuus sekä 
suuret värivaihtelut. Lehtikuusen luonnolliseen 
värivaihteluun kuuluu sävyn vaihtelu vaalean kel-
lertävästä punertavaan. Lajitelmalle sallitaan kitatut 
oksakohdat, pyöreät oksapaikat ja venepaikat.

LehtikuusI NATURAL

MITAT

 - Paksuus: 14,5 mm 

 - Leveysvaihtoehdot: 185, 230, 270 mm

 - Pituus: 1818/2000/2080/2180/2500 mm (aina yhtä pituutta/pkt) 

 - Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm

 - Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

 - 1-säleinen lankkuparketti

 - 0,7 mm mikroviisteet pitkillä sivuilla, 

 - 0,5 mm mikroviisteet lyhyellä sivulla

 - 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
 - Pintasäle 3,5 mm

 - Välikerros kotimainen koivuvaneri

 - Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

PINTAKÄSITTELY

 - UV kovetteinen öljyvaha

 - Harjattu pinta Nylon harjoilla 

ASENNUS

 - Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)

 - Lukkopontti WiseLoc / Liimapontti T&G

 - Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi

LAATU

 - SUOMALAISTA laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote

 - PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä

 - CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset

 - M1 - paras päästöluokka

 - JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaativimmat standardit

 - JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa

WiseLock 5G

Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

3,5 mm 
9.0 mm 
2,0 mm
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Lehtikuusi on arvostettu havupuulaji. Sen sydän-
puun väri on punertavan ruskea ja pintapuu on vaa-
leaa. Lehtikuusi  kestää mäntyä suurempaa kulutus-
ta. Lehtikuuselle on ominaista suuret värivaihtelut ja 
oksaisuus! Timberwise käyttää keskieurooppalaista 
lehtikuusta.

Brinell ~ 1,9-2,5 HB

Tiheys ilmakuivana noin 590 kg / m³

LAJITELMA

Lehtikuusen Vintage-lajitelmassa sallitaan puun luon-
nollinen syykuvio, suuret värivaihtelut ja luonnollisten 
oksien lisäksi mustalla kitillä kitatut oksat ja halkeamat, 
pyöreät oksapaikat sekä venepaikat. Värivaihteluun 
kuuluu sävyn vaihtelu vaalean kellertävästä punerta-
vaan, jota rustiikkinen ilme tasoittaa.

LehtikuusI VINTAGE

MITAT

 - Paksuus: 14,5 mm 

 - Leveysvaihtoehdot: 185, 230, 270 mm

 - Pituus: 1818/2000/2080/2180/2500 mm (aina yhtä pituutta/pkt) 

 - Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm

 - Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

 - 1-säleinen lankkuparketti

 - 0,7 mm mikroviisteet pitkillä sivuilla, 

 - 0,5 mm mikroviisteet lyhyellä sivulla

 - 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
 - Pintasäle 3,5 mm

 - Välikerros kotimainen koivuvaneri

 - Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

PINTAKÄSITTELY

 - UV kovetteinen öljyvaha

 - Harjattu pinta Nylon harjoilla 

ASENNUS

 - Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)

 - Lukkopontti WiseLoc / Liimapontti T&G

 - Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi

LAATU

 - SUOMALAISTA laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote

 - PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä

 - CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset

 - M1 - paras päästöluokka

 - JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaativimmat standardit

 - JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa

WiseLock 5G

Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

3,5 mm 
9.0 mm 
2,0 mm
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