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VAN LAERE HOUT
EUROPESE KWALITEITSNORM VOOR GEZAAGDE EIK

Europese kwaliteitsnorm voor gezaagde eik            

Gekantrecht timmerhout Draad Knoesten Spinthout Andere bijzonderheden

Q - FA 
(komt ongeveer overeen met vorige keuze 1, 
eerste keuze, 4 gave zijden) 

Rechte draad en vrij van 
aantastingen of zaaggebreken 
aan de vier zijden

Niet toegelaten Q - FA: Spinthout niet toegelaten 
Q - FAX: Gezond spinthout beperkt tot 2/3 van de dikte 
Q - FAXX: Volledig gezond spinthout

Afhankelijk van het 
contract: kleur, draad, 
1/4 of 3/4 gezaagd

Q - F1a 
(komt overeen met vorige keuze 3/4 gave 
zijden) 

Rechte draad, gezaagd vrij 
van aantastingen

20 % van de stukken kan ingegroeide gezonde 
knoesten bevatten met een maximale diameter 
van 10 mm, of equivalent per strekkende meter, 
of per stuk smaller dan 1 m

Q - F1a: Spinthout niet toegelaten 
Q-F1aX: Gezond spinthout beperkt tot 2/3 van de dikte 
Q-F1aXX: Volledig gezond spinthout

Afhankelijk van het 
contract: kleur, draad, 
1/4 of 3/4 gezaagd

Q - F1b 
(komt ongeveer overeen met vorige keuze bis) 

Bijna rechte draad 2 ingegroeide gezonde knoesten van maximaal 
12 mm per strekkende meter aan elke zijde

Q - F1b: Spinthout niet toegelaten 
Q-F1bX: Gezond spinthout beperkt tot 2/3 van de dikte 
Q-F1bXX: Volledig gezond spinthout

Afhankelijk van het 
contract (afmeting 
gezaagd timmerhout): 
kleur, draad, enz.

Q - F2 (komt overeen met vorige keuze 2) Kleine knoesten zonder beperking - 3 ingegroeide 
gezonde knoesten met een maximale diameter 
gelijk aan 1/3 van de breedte, beperkt tot 25 mm 
per strekkende meter, aan elke zijde

Q - F2: Spinthout niet toegelaten 
Q-F2X: Gezond spinthout beperkt tot 2/3 van de dikte 
Q-F2XX: Volledig gezond spinthout

Q - F3 
(komt overeen met vorige keuze 3, 
beau rustique) 

Kleine knoesten zonder beperking - 3 ingegroeide 
gezonde knoesten met een maximale diameter 
gelijk aan 1/2 van de breedte, beperkt tot 40 mm 
per strekkende meter, aan elke zijde

Q - F3: Spinthout niet toegelaten 
Q-F3X: Gezond spinthout beperkt tot 2/3 van de dikte 
Q-F3XX: Volledig gezond spinthout

Q - F4 (oude keuze, buiten de reglementering) Ingegroeide gezonde knoesten zonder beperking 
met een maximale diameter gelijk aan 1/2 van 
de breedte, beperkt tot 70 mm per strekkende 
meter, aan elke zijde 1 losse knoest van 20 mm per 
strekkende meter toegelaten aan elke zijde

Q - F4: Sporen van spinthout toegelaten aan beide 
zijden, beperkt tot 1/2 van de dikte 
Q - F4XX: Volledig gezond spinthout zonder beperking


