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POHÁRTARTÓ MŰSZAKI ADATLAP 
 Azonosító: CsMA-13 

 
Termék leírása 
 

Lombos faanyagból készült, korpusz közé, illetve falra függeszthető konyhai segédeszközök és poharak 
tárolására szolgáló polc jellegű bútorelemek. 
 
Műszaki adatok 
 

18  mm vastagsági méretű, lombos faanyagból készült lapelemekből, köldökcsapos kötéssel összeállított 
polcok. 
  
A felhasznált faanyag nedvességtartalma 8  2 % - ra mesterséges szárítással beállított. Az alapanyag 
alapvetően O-I. osztályú kemény- és lágylombos fűrészáru. 
  
A faanyag tulajdonságai megfelelnek az MSZ ISO 2299/1993 illetve MSZ 17301-2/1988 szabvány elő-
írásainak 
 
A ragasztás vizes bázisú, vízálló diszperziós ragasztóval, a felületkezelés oldószeres lakkpáccal és poli-
uretán lakkokkal történik. 
 
Felhasználási terület 
 

Alkalmazható konyhai tároló elemekként. Tartósan magas relatív páratartalmú (több mint 60 % ) helyi-
ségekben alkalmazásuk kerülendő. 
 
Minőségi követelmények 

1. táblázat 
Küllemi hiba Felület Hátoldal 

Felületi karcolás Nincs megengedve Megengedett, alkatrészenként 1db 
    max. 10 mm hosszúságú 
Bevonóanyag réteget átütő karcolás Nincs megengedve Nincs megengedve 
Felületi repedés Nincs megengedve Nincs megengedve 
Benyomódás, kidudorodás Megengedett, ajtónként 1 db Megengedett, ajtónként 1db 
 max. 1x1 mm max. 1x1 mm 
Megmunkálási nyomok Nincs megengedve Nincs megengedve 
Felületkezelés hibái (légbuborékok, Nincs megengedve Nincs megengedve 
kráteresedés, lakkmegfolyás, felválás)   
Ép, egészséges göcs 10 mm átmérőig alkatrészenként 1 db 

 
 

15 mm átmérőig alkatrészenként 2 db 

Tűgöcs Megengedett Megengedett 
Repedés, bél, szárnyas göcs Nem megengedett Nem megengedett 
Rovarrágás Nem megengedett Nem megengedett 
Álgesztes, kékült, fülledt, gombával 
fertőzöt fanyag Nem megengedett Nem megengedett 

Rostfelválás, kiszakadás Nincs megengedve Max. 5 mm hosszban, 
  tapaszolva megengedett 
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2. táblázat 

Tulajdonság, jellemzők Vizsgálati módszer Követelmény 
Az alkatrészek megengedett legnagyobb MSZ 8339-87 Főméretek tűrése  2,0 mm 
méret-, alak- és helyzettűrése  Részméretek tűrése: 

   - alkatrész hosszméret esetén   1 mm 
    - keresztmetszeti méretek esetén  0,5 mm 
   Alkatrészek egyenességének, illetve egy- 
    Síkuságának tűrése: 
    - lapszerkezet esetén 1,0 mm/m 
    Szögeltérés tűrése: 1,0 mm/m 
Vegyi hatásokkal szembeni ellenállóképesség MSZ 9924 "K" - közepes ellenállású 
Hőállósági fokozat MSZ 9926 "K" - közepes ellenállású 
Mechanikai igénybevételekkel szembeni MSZ 9928 "E" - különleges ellenállású 
Ellenállóképesség     

Klímaállósági fokozat MSZ 9930 "K" - közepes ellenállású 

Bútorélek ellenállósági fokozata MSZ 8367 "K" - közepes ellenállású 
 
         
Csomagolás 
 

Műanyag zsugorfóliába csomagolva. 
         
Tárolás 

Fedett, időjárástól védett, száraz helyen tárolható. Por és nedvesség, közvetlen napsugárzás ellen a ter-
méket védeni kell 
 
Tisztítás 
 

A felület tisztítása enyhén mosószeres vízzel és puha ruhával végezhető el. A felületek tisztítására maró 
anyag, vagy por alakú tisztítószereket használni nem szabad! 
 
Egyéb 
 

FIGYELEM!  A fa, mint természetes alapanyag, szöveti jellemzőiből adódó szín- és rajzolatbeli inho-
mogenitását a felületkezelés csak tompítani tudja, így az egyes megrendelések, alkatrészek rajzolatában 
eltérések, színében árnyalatnyi különbségek lehetségesek (akác esetében ez az eltérés akár több árnya-
latnyi is lehet). 
Az elemek felületének színe az idő múlásával változik („öregedési” folyamatok játszódnak le,  elsősor-
ban a különböző fényforrások UV tartománya, másodsorban a levegő oxigéntartalma miatt), ezért a 
megrendelések egymáshoz, illetve a színmintákhoz viszonyított színében  eltérések tapasztalhatók. 
  


