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BJÖRKPLYWOOD
Konstruktion:
Björk  Alla fanér av björk.
Combi  Två ytterfanér på varje sida av björk.
  Vartannat mellanfanér av barrträ.
Twin  Ytterfanér björk. Alla mellanfanér barrträ.

Ytfanér: 
B  Helt fanér, friska pärlkvistar.
S  Fogat fanér, friska pärlkvistar, färgvariation mellan   
  ytfanéren.
BB  Fanér lagat med plugg, fasta kvistar. Färgvariation kan   
  förekomma mellan ytfanér. 
C  Fanér med urfallna kvistar. Sprickor och mindre    
  defekter samt färgvariationer.
WG Fanér med urfallna kvistar, sprickor och defekter.

KONSTRUKTIONSPLYWOOD
Utseendebeskrivning för konstruktionsplywood.

Ytfanér: III
Pärlkvistar och friska kvistar är tillåtna. Andra kvistar och hål är 
tillåtna upp till 40 mm diameter. Öppna sprickor och fläckar på ytan 
tillåts upp till 10 mm bredd. Pluggar, intryck, råyta, hålrum och 
avvikande färg är tillåtna.

Ytfanér: C+
Fasta kvistar och lagade kvisthål får vara högst 60 mm utan 
begränsning. Lagade sprickor upp till 15 mm i obegränsat antal.

Ytfanér: Klass C
Fasta kvistar och kvisthål får vara högst 75 mm breda utan 
begränsning. Sprickor upp till 25 mm är tillåtet i obegränsat antal.

Ytfanér: Klass CP
Fasta kvistar får vara högst 40 mm breda utan begränsning. Öppna 
kvisthål med max 6 mm bredd samt sprickor max 3 mm bredd. Ett 
obegränsat antal spackellagningar eller lagningar med träplugg får 
förekomma.

BYGGPLWOOD
Ytfanér: C+
Fasta kvistar och lagade kvisthål får vara högst 60 mm utan 
begränsning. Sprickor upp till 15 mm i obegränsat antal.

FORMPLYWOOD
Konstruktion:
Björk  Alla fanér av björk.
Combi  Ytterfanér av poppel.
  Vartannat mellanfanér av eucalyptus. & poppel.
Poppel  Alla fanér i poppel.

FURUPLYWOOD
Utseendebeskrivning för snickerikvalité.

Ytfanér: I
Fasta kvistar upp till 15 mm, max 5st/m2 och mindre lösa kvistar 
upp till 6mm. Sprickor med maxbredd på 3 mm kan förekomma. 
Lagad med pluggar och spacklad. oregelbunden struktur och 
färgvariationer är tillåtna. Putsad yta lämpad för klarlackering och 
lasyr.

Ytfanér: II
Fler mindre kvistar och kvisthål max 35mm. Sprickor med en 
maxbredd på 5mm.Lagad med pluggar och spacklad, kärnved får 
förekomma. Oregelbunden struktur och förgvariationer är tillåtna. 
Yta för målning m.m.

Bakfanér: III
Kvistar, kvisthål, sprickor och fogar är  tillåtna. förgvariationer är 
tillåtna. Yta för målning m.m.

Ytfanér: A
Fasta kvistar och kodved max 10mm, Lagade sprickor med en 
maxbredd på 1 mm. Lagningar med träplugg och spackel kan 
förekoma. Oregelbunden struktur och färgvariationer är tillåtna. Yta 
för målning.

Bakfanér: C
Fasta kvistar upp till 40 mm, öppna defekter upp till 25 mm. 

PLYWOODENS A OCH O ÄR LIMNINGEN
Det är av utomordentligt stor betydelse att man får rätt limning till   
rätt ändamål.

Vi återger därför internationella beteckningarna enligt British 
Standard. Dessa fem typer täcker varje behov.

INT står som förkortning av ”interiör” och bör aldrig användas till 
annat än inomhusbruk. Ljust lim.

MR är förkortning av ”moisture resistant” (som betyder fukt-
beständig). Denna limningskvalitet är nästan okänslig för kallt vatten 
och motstår fukt även under längre tid.

BR det är inte stor skillnad på denna limning och MR, men den är 
mera motståndskraftig vid utomhusbruk. Hållbarheten vid stränga 
väderleksförhållanden dock tidsbegränsad.

WBP (Weather and boil proof) = väderbeständig och kokfast. Det är 
den bästa limning ni kan få. Plywood till utomhusbruk och till 
båtbygge bör alltid vara limmad med WBP. Mörkt lim. 

PLYWOOD OCH LIMNING
Limkvalitet  Vattnets   Minimiantal timmar   
     temperatur i vattnet innan  
     plywooden skiljer sig
INT   15°   16–24
MR    70°   3
BR    100°   3
WBP   100°   72


