
 

Правила перевозки та зберігання фанери 

 

- фанеру транспортують  в критих  транспортних засобах  згідно з правилами перевозок 

вантажу, діючими на даному транспортному засобу; 

- фанеру зберігають в горизонтальному положенні на піддонах в закритих  приміщеннях 

при температурі від -10°С до + 30°С з відповідною вологістю  повітря не більш 60%. 

Класифікація і розміри фанери: 

             Згідно ГОСТу 3916.1-96; 10.55-71; 3916.1-89: 

Сорти фанери: 

 Сорт В/ВВ (1/2) – лицьова сторона чиста, тильна сторона допускає на лист 3-5 закладок, та 

вміст сучків; 

 Сорт ВВ/ВВ (2/2) – лицьова та тильна сторони допускають на лист 3-5 закладок, та вміст 

сучків; 

 Сорт ВВ/СР (2/3) – лицьова  сторона допускає на лист 3-5 закладок, та вміст сучків, тильна 

сторона допускає 4-7 закладок на лист, та вміст сучків (випавших сучків); 

 Сорт СР/СР (3/3) – тильна та лицьова сторона допускає 4-7 закладок на лист, та вміст сучків 

(випавших сучків); 

Сорт СР/С (3/4) – лицьова сторона допускає 4-7 закладок на лист, та вміст сучків (випавших 

сучків), тильна сторона допускає 7-11 закладок на лист, та вміст випавших сучків та не 

рівномірну текстуру шпону, можливі пошкодження торцевих частин листа; 

 Сорт С/С (4/4) – лицьова та тильні сторони  допускає 7-11 закладок на лист вміст випавших 

сучків та не рівномірну текстуру шпону, можливі пошкодження торцевих частин листа. 

          Класифікація: 

 ГОСТ 3916.1-96         ГОСТ 10.55-71        ГОСТ 3916.1-89    

E - A 

I B AB 

II BB B 

III CP BB 

IV C C 

 

      



    Граничні допуски та відхилення по розмірах фанери: 

Довжина та ширина листів фанери Граничні відхилення, мм 

1200, 1220, 1250 ±3,0 

1500, 1525, 1800, 1830 ±4,0 

2100, 2135, 2440, 2500 ±4,0 

2700, 2745, 3050, 3600, 3660 ±5,0 

     Товщина  листів фанери Граничні відхилення, мм 

3; 4; 6; 9 ±0,3 –  ±0,5 

12; 15; 18; 21 ±0,5 – ±1,0 

24; 27; 30 ±0,9 – ±1,4 

 

Допуски по різниці у відтінках та текстурі (малюнку) у шпоні на фанері: 

- допускається різниця відтінку;  

- допускається 100% різниця у текстурі (малюнку) шпона на фанері - це обумовлено тим, 

що не можливо відтворити однакову текстуру та малюнок самої деревини (це 

природня властивість). 

 

    Для фанери  не   являються дефектами    такі властивості:  

- натуральні зміни відбуваються в дереві (наприклад зміна відтінку деревини або блиску 

лаку під час експлуатації); 

- різниця відтінків дерев'яних елементів, якщо це ефект натуральної структури деревини 

або різних сортів деревини використаної для виготовлення, незначна різниця в кольорі, 

пов'язана з різною поглинанням барвників в деревину; 

- характерні властивості породи дерева, такі як структура, здорові сучки та їх наявність; 

- на сортах ВВ, СР, С  допускаються закладки на листах, у сортах СР, С  допускаються 

незначне випадіння торців та їх не рівномірний відтінок.  

 

Для фанери  являються дефектами    такі властивості:  

-    прощліфовка самого шпону; 

-    наявність полос або плям.  

 

 



Гарантія не поширюється на наступні пошкодження та дефекти: 

 

 

 

- пошкодження, що виникли через неправильне або необережне поводження з виробом, 

тобто що виникли внаслідок вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, 

монтажу або через інших обставин незалежних від Виробника; 

- пошкодження, що виникли через порушення правил експлуатації, зберігання і догляду 

або самостійна заміна деталей виробу; 

- при наявності на поверхнях механічних пошкоджень, впливу високої температури або 

слідів впливу хімічних речовин, попадання великого об'єму рідини і т.д .; 

- ушкодження, про яких Замовник знав перед покупкою; механічні та інші пошкодження, 

що виникли внаслідок природного зносу вироби (подряпини і зміна кольору); 

- виріб було піддано подальшій технологічній обробці; 

- використання виробу не за призначенням; 

- у випадках псування вироби під впливом непереборної сили (пожежа, затоплення та ін. 

стихійні лиха); 

- відмінність товщини, ширини та відтінку листів, зазначених у ГОСТах. 

 

 

Гарантійні зобов’язання  

Виробник гарантує відповідність виробу вищевикладеним  характеристикам при 

дотриманні умов  зберігання, установки і правил експлуатації виробу, а також готовність 

до усунення недоліків у замовленні, що виникли з вини виробника або заміна матеріалу з 

виявленим виробничим браком.   

Рекомендації по експлуатації фанери 

В побуті експлуатувати тільки з покриттям – лак (під цей шар можна використовувати    

бейц, фарбу), масловіск, тому що матеріал натуральний та схильний вбирати в себе вологу, 

не   стабільний до перепадів температури.  

 

 


