
Sorteringsregler för furugolv upp till bredd 180 mm 
 
I huvudsak är det utseendet på golven som avgör vilken  
sorteringsklass golvet får.

Fuktkvot, spont, hyvling samt emballering är lika för alla  1. 
sorteringsklasser.

För breda golv 30 x 230 mm gäller speciella sorteringsregler.  2. 
Läs om detta i våra sorteringsregler för denna dimension.

Standard 
Utseende: Övervägande del friska kvistar blandade med en mindre del 
mörka kvistar som gör golvet livfullt. Enstaka obetydliga små kvistutslag kan 
förekomma. 

Ekonomi 
Utseende: Friska och mörka kvistar blandade som gör golvet livfullt med ett 
rustikt utseende. Kvistutslag förekommer som dock enkelt kan repareras på 
plats med furufärgat smältlim. Kortare sprickor på ovansida samt krokighet 
kan förekomma.

Alla golv:   
Fuktkvot ca 8 %. Ändspontad, inplastad, fallande längder och lätt fasning.  
På grund av att golven torkas till så låg fuktkvot, kan det förekomma sprick-
bildningar i kvistar.

Fabriksbehandlade golv med lut och olja levereras i både standard- och 
ekonomisortering. 

Observera att ovanstående beskrivning är en enklare förklaring av utseendet 
på de olika sorteringarna. Det är inte bara detta med kvistar och hur de ser 
ut som avgör vilken sorteringsklass varje golvbräda får. Mer ingående infor-
mation om sortering kan du läsa i våra sorteringsregler.

Obs! Med golvleveransen följer alltid monteringsanvisningar.



Detaljerade sorteringsregler för furugolv upp till bredd 180 mm 
 
 
 Standard Ekonomi 

Friskkvist Övervägande del friska kvistar Friska och mörka 
/svartkvist Mindre del mörka kvistar kvistar blandade.

Barkringskvist  
/barkdrag Mindre tillåts Tillåts 

Pärlkvist Tillåts Tillåts

Kvist- och  
hyvlingsurslag  Obetydliga  Tillåts

Torksprickor i kvist Mindre tillåts Tillåts

Rötkvist   Ej Begränsat omfattning 

Insektsskada,  
blåved, röta Ej Ej 

Vresved Obetydlig Tillåts 

Kådlåpor Liten stående tillåts Tillåts 

Sprickor på ovansida Ej Korta osammanhängande

Sprickor på baksida Mindre tillåts Tillåts

Ohyvlad yta ovansida Ej Mindre kan förekomma 

Ohyvlad yta baksida Fläckvis  Fläckvis  

Brännmärken från hyvel Ej Mindre kan förekomma 

Vankant Något på undersida Tillåts på undersida 

Märgstrålar Obetydlig omfattning Tillåts 

Dimensionsfel (+/-  0,5 mm) (+/-  0,5 mm) 

Kantkrok Mindre tillåts Tillåts  

Kuvning Obetydlig omfattning Begränsad omfattning 

Hanteringsskada Ej Obetydliga

 

Produktionstekniska orsaker gör att enstaka brädor kan ha en ett litet vinkelfel 
i ändskarven. Dessa brädor kan enkelt vinkelkapas på plats och skarvas på 
bjälklaget. Detta medför ingen reklamationsrätt. Sorteringsreglerna är endast 
vägledande. Trä är ett levande material och mindre avvikelser måste accepteras. 
Avviker brädor väsentligt från ovanstående kriterier, skall dessa sorteras bort 
och ersättas med nytt. Är golvet inlagt accepteras inga reklamationer. 



Sorteringsregler furu 30x230 mm 
 
Golvet tillverkas av senvuxen furu från grov, gammal skog. Golvet sorteras 
med en blandning av friska och mörka kvistar. Till skillnad från våra övriga 
dimensioner tillåtas något större svartkvist samt övriga mindre defekter. De 
grova golvplanken kan också ha större och mer markerade kvistar. På grund 
av att golven torkas till så låg fuktkvot, ca 8 %, kan det förekomma sprickbild-
ningar i kvistar.

Kvalitet 1  
Friska och mörka kvistar blandade där det kan förekomma större och mer 
markerade kvistar.  För kvalitet 1 förekommer fabriksreparerade kvist- och 
hyvlingsutslag samt barkring med honungsfärgat smältlim.

Kvalitet 2  
Friska och mörka kvistar blandade där det kan förekomma större och mer 
markerade kvistar samt mindre omfattning av barkdragande kvistar. Kvistut-
slag samt kortare sprickor på ovansida förekommer. Kvistutslagen kan dock 
enkelt repareras på plats med smältlim.

Kvalitet 3  
Friska och mörka kvistar blandade där det kan förekomma större och mer 
markerade kvistar samt barkdragande kvistar. Större kvistutslag förekommer 
samt sprickor på ovansida. 

I övrigt levereras golvet obehandlat, ändspontat och inplastat i fallande läng-
der. Fuktkvot ca. 8 %. Lätt fasade kanter. Ovanstående golv levereras endast 
obehandlade. Golven skall slipas innan behandling.

Obs! Med golvleveransen följer alltid monteringsanvisningar.


