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FORMALDEHYDIÄ

PUULAJI

Saarni lukeutuu jaloihin lehtipuihin. Se kasvaa 
kosteilla paikoilla Euroopassa sekä Kaukasiassa ja 
Vähä-Aasiassa. Sydän- ja pintapuu ovat selvästi 
toisistaan erottuvia. Pintapuu on paksu ja melkein 
valkea. Iän mukaan syntyy selvä sydänpuumuo-
dostuma, joka erottuu terävästi harmaana, ruske-
htavana tai oliivinvärisenä. Puuaine on erilaisten 
värisävyjen epätasaisesti kuvioittamaa, suonista tai 
raitaista ja vaikuttaa tästä syystä hyvin koristeel-
liselta. Puuaines on sitkeää, painavaa ja kovaa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

LAJITELMA

Select on valikoitu, hillitty ja yleissävyltään tasavärin-
en, lähes oksaton lajitelma. Tälle harmoniselle la-
jitelmalle sallitaan syykuviosta aiheutunut luonnol-
linen värivaihtelu, sekä terveet vaaleat helmioksat.

Tammi RUSTIC

WiseLock 5G

MITAT

 - Paksuus: 14,5 mm 

 - Leveysvaihtoehdot  (standardi boldattuna): 150 mm, 185 mm

 - Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja 1818/2000/2080 mm (paketissa aina yhtä pituutta)  

 - 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

PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

 - UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka

 - Hiottu (sileä) pinta tai harjattu (nostaa puun syykuvion ja strukutturin esiin) pinta Nylon harjoilla 

ASENNUSVAIHTOEHDOT

 - Asennettavissa uivana (tarvitsee alusmateriaalin) tai alustaan liimattuna (betoni tai vaneri)

 - Lukkopontti WiseLoc tai Liimapontti T&G

 - Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi

 - Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa 

LAATU

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

 - Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus

 - 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. 

SUOMALAISET LAATUPARKETIT 

Vakiotuotteena koivuvanerirakenne
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PUULAJI

Saarni lukeutuu jaloihin lehtipuihin. Se kasvaa kosteilla 
paikoilla Euroopassa sekä Kaukasiassa ja Vähä-Aasiassa. 
Sydän- ja pintapuu ovat selvästi toisistaan erottuvia. Pinta-
puu on paksu ja melkein valkea. Iän mukaan syntyy selvä 
sydänpuumuodostuma, joka erottuu terävästi harmaana, 
ruskehtavana tai oliivinvärisenä. Puuaine on erilaisten 
värisävyjen epätasaisesti kuvioittamaa, suonista tai raitais-
ta ja vaikuttaa tästä syystä hyvin koristeelliselta. Puuaines 
on sitkeää, painavaa ja kovaa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

LAJITELMA

Classic-lajitelma on luonnollisen näköinen lajitelma, jossa 
näkyy selvästi puun luonnollinen syykuvio ja värivaihtelu, 
sekä pieniä yksittäisiä tummia oksia. Yleisvärisävyltään 
Classic on aavistuksen Selectiä tummempi. Classic-
lajitelmassa oksien kittaus on sallittu. Classic-lajitelmaa 
valmistetaan vaaleilla pintakäsittelyillä.

Tammi RUSTIC

SUOMALAISET LAATUPARKETIT 

Saarni CLASSIC

WiseLock 5G

MITAT

 - Paksuus: 14,5 mm 

 - Leveysvaihtoehdot  (standardi boldattuna): 150 mm, 185 mm

 - Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja 1818/2000/2080 mm (paketissa aina yhtä pituutta)  

 - 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

PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

 - UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka

 - Hiottu (sileä) pinta tai harjattu (nostaa puun syykuvion ja strukutturin esiin) pinta Nylon harjoilla 

ASENNUSVAIHTOEHDOT

 - Asennettavissa uivana (tarvitsee alusmateriaalin) tai alustaan liimattuna (betoni tai vaneri)

 - Lukkopontti WiseLoc tai Liimapontti T&G

 - Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi

 - Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa 

LAATU

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

 - Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus

 - 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. 

Vakiotuotteena koivuvanerirakenne
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PUULAJI

Saarni lukeutuu jaloihin lehtipuihin. Se kasvaa kosteilla 
paikoilla Euroopassa sekä Kaukasiassa ja Vähä-Aasiassa. 
Sydän- ja pintapuu ovat selvästi toisistaan erottuvia. Pinta-
puu on paksu ja melkein valkea. Iän mukaan syntyy selvä 
sydänpuumuodostuma, joka erottuu terävästi harmaana, 
ruskehtavana tai oliivinvärisenä. Puuaine on erilaisten 
värisävyjen epätasaisesti kuvioittamaa, suonista tai raitais-
ta ja vaikuttaa tästä syystä hyvin koristeelliselta. Puuaines 
on sitkeää, painavaa ja kovaa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

LAJITELMA

Olive-lajitelma on saanut nimensä tummasta sydän-
puusta, jota myös oliveksi kutsutaan. Ulkonäkövaihtelu 
eri lautojen välillä voi olla suuri, ja osa laudoista on ilman 
tummaa sydänpuuta. Myös oksat ja oksaryhmät, sekä 
oksien kittaus on lajitelmalle sallittua.

Tammi RUSTIC

SUOMALAISET LAATUPARKETIT 

Saarni OLIVE

WiseLock 5G

MITAT

 - Paksuus: 14,5 mm 

 - Leveysvaihtoehdot  (standardi boldattuna): 150 mm, 185 mm

 - Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja 1818/2000/2080 mm (paketissa aina yhtä pituutta)  

 - 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

PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

 - UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka

 - Hiottu (sileä) pinta tai harjattu (nostaa puun syykuvion ja strukutturin esiin) pinta Nylon harjoilla 

ASENNUSVAIHTOEHDOT

 - Asennettavissa uivana (tarvitsee alusmateriaalin) tai alustaan liimattuna (betoni tai vaneri)

 - Lukkopontti WiseLoc tai Liimapontti T&G

 - Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi

 - Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa 

LAATU

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

 - Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus

 - 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. 

Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

3,5 mm 
9.0 mm 
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