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WARUNKI TECHNICZNE 
DESKI WARSTWOWEJ PANMAR

Deska podłogowa wielowarstwowa na podkładzie ze sklejki brzozowej wodoodpornej, 
z obłogiem dębowym grubości 4 mm. 

Poniższa specyfikacja określa maksymalne „wady”/cechy, jakie mogą wystąpić na pojedynczych 
elementach. 

Wymiary deski 

Grubość deski 15 mm 

Grubość warstwy wierzchniej dębowej 4 mm 

Szerokość 160 i 180 mm, 

Długość Mix długości 400-2200 

Faza Czterostronna 1,5 mm (+/- 0,5 mm) 

Długość- mix, udział długości jest następujący: długości z przedziału 400-1000- stanowią około 
19% zamówienia; długości w przedziale 1100-1500- 34%; 1600-1800- 14%; 2200- 33% 
(gwarantowane 2 szt. w paczce)*.  

W paczce mogą wystąpić warstwy złożone z dwóch desek o łącznej długości 2200 mm takie jak 
1800+400; 1700+500; 1600+600; 1500+700; 1400+800; 1300+900; 1200+1000; 1100+1100  

*Podane wartości są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od wielkości zamówienia.

Dopuszczalne tolerancje dla deski 

Dopuszczalna różnica grubości +/-  0,2 mm 

Dopuszczalna różnica długości +/-  1,0 mm 

Dopuszczalna różnica szerokości +/-  0,2 mm 

Wilgotność 5-9%
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Deska warstwowa podłogowa Panmar produkowana jest w klasie Natur i w klasie Rustic. 

Powierzchnia licowa elementu 

Selekcja Natur 

Biel zdrowy Niedopuszczalne 

Sęki zdrowe i zrośnięte Dopuszczalne o średnicy do 10 mm 

Sęki zepsute i dziury po sękach Dopuszczalne o średnicy do 6 mm 

Pęknięcia powierzchniowe Dopuszczalne do 15 mm 

Zakorki  Niedopuszczalne 

Zmiana barwy Dopuszczalna niewielka zmiana 

Promień rdzeniowy Niedopuszczalny 

Rdzeń zdrowy Niedopuszczalny 

Biodegradacja Niedopuszczalna 

Plamy żółte Niedopuszczalne 

Ślady po przekładkach Niedopuszczalne 

Selekcja Rustic 

Biel zdrowy 
Sporadycznie krawędziowy do max. 30% 
szerokości deski 

Sęki zdrowe i zrośnięte Dopuszczalne o średnicy do 80 mm 

Sęki zepsute i dziury po sękach Dopuszczalne o średnicy do 35 mm 

Pęknięcia powierzchniowe Dopuszczalne 

Zakorki  Dopuszczalne 

Zmiana barwy Dopuszczalna duża zmiana 

Promień rdzeniowy Dopuszczalny 

Rdzeń zdrowy Dopuszczalny 

Biodegradacja Niedopuszczalna 

Plamy żółte Niedopuszczalne 

Ślady po przekładkach Niedopuszczalne 

Dopuszczamy w zamówieniu do 5% deski spoza selekcji w deklarowanej klasie. 
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Ogrzewanie podłogowe: 

Deska może być montowana na podłogach z ogrzewaniem podłogowym. 

Powierzchnia deski:  

Szczotkowana lub szlifowana  

Wykończenie powierzchni:  

Woski olejne Osmo oksydacyjne. Olejowanie wykonujemy ręcznie. 

Dodatkowe postarzenia:  

Deski mogą być dodatkowo postarzone poprzez dodatkowe szczotkowanie, obijanie (w tym 
imitacja kornika), heblowanie, rysowanie. Specyfiką produktu heblowanego jest ręczne 
wykonanie tego procesu, który nadaje desce charakterystyczny wygląd postarzanej deski. 

W miejscach heblowanych może powstać zmiana nasycenia koloru, a w przypadku 
występowania sęków i zawirowań włókien powierzchnia licowa może być delikatnie zszarpana 
i szorstka. Wszystkie postarzenia wykonujemy ręcznie. 

Heblowanie jest wykonywane ręcznie, tym samym nie możemy dokładnie określić głębokości 
żłobień.  

Części niewidoczne: 

Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują 
zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki. 

Pakowanie: 

Klasa Rustic: szerokość 160 mm- 2,112 m2 w paczce, szerokość 180 mm- 2,376 m2 w paczce. 
Jedna paczka to 6 warstw/desek.  

W selekcji Natur zamówienia realizujemy w przeliczeniu do rzeczywistego metrażu i ilość 
w paczkach może się nieznacznie różnić. 

Deskę wysyłany na paletach. Na jednej palecie pakujemy do 80m2 deski. 
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Dodatkowe informacje: 

Deska podłogowa Panmar Eccelente jest produktem strukturyzowanym z wykorzystaniem 
procesu szczotkowania drewna,  w związku z czym, w zależności od układu słojów 
w elementach drewnianych poddanych procesowi szczotkowania mogą wystąpić nieznaczne 
nierówności na krawędziach desek (fazach), co jest cechą zupełnie naturalną i nie świadczy 
o wadzie produktu.

W każdym produkcie w miejscach, w których ubytki wypełnione są szpachlą mogą wystąpić 
nieznaczne wybrania (wklęśnięcia) tej szpachli spowodowane technicznym procesem obróbki 
szczotkowania. 
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