
OPIS KVALITETE PODNIC SIBIRSKEGA MACESNA 

 

Sibirski macesen je kvaliteten in visoko odporen les. Zaradi zahtevnih podnebnih razmer v 

Sibiriji, les raste izredno počasi v širino, 1 cm v 10 do 20-ih letih, zato pa raste predvsem v 

višino. Prav ta počasna rast lesa sibirskega macesna, ga odlikuje v izredni trajnosti in 

odpornosti proti glivam.  V primerjavi z lesovi ostalih iglavcev, ima les sibirskega macesna 

višjo gostoto, srednjo trdoto in relativno višjo trdnost. Vsebuje le malo smole, ta pa je v lesu 

enakomerno razporejena, zato so iztekanja smole pri sibirskem macesnu redek primer. 

Njegova naravna odpornost ga uvršča v 3. kakovostni razred, standard EN 350-2, kar pomeni 

15-20 let trajanja.  

Specifična teža: 535-675 kg/m3 

Trdota po Janki: 1100 

  



KRITERIJ SIBIRSKEGA MACESNA GLEDE NA KLASO 

 

Klasa AB+ 

V kakovostnem razredu AB+ so dovoljene: 

-zdrave grče velike do 20mm, dovoljena je 1 grča na tekoči meter 

-majhne črne grče velike do 10mm 

-zelo tanke, tako imenovane lasne razpoke 

-beljava je dovoljena v sledeh, največ do 25% širine deske 

 

  



Klasa AB 

V kakovostnem razredu AB so dovoljene: 

-neomejena količina zdravih, vraščenih grč, velikih do 50mm 

-črne ne izpadne grče so dovoljene do premera 30mm 

-dovoljene so tudi manjše luknjice do 15mm, oziroma izpadle grče te velikosti 

-razpoke so lahko široke do 3mm, vendar ne smejo presegat polovice dolžine deske 

-do polovice širine deske je dovoljena tudi beljava 

-dovoljeno je srce/sredica deske 

 

 

  



Klasa AB-VEH 

V kakovostnem razredu AB-VEH so dovoljene: 

-neomejeno število zdravih vraščenih grč velikih do 70mm 

-neizpadne črne grče do 50mm 

-dovoljene so črne izpadne grče velikosti do 30mm 

-razpoke so lahko široke do 5mm in potekajo po celotni dolžini deske 

-beljava je dovoljena 

-dovoljeno je srce/sredica 

-dovoljena je tudi diskoloracija 

 

  



Klasa BC 

V kakovostnem razredu BC so dovoljene: 

-zdrave grče, velike do 70mm 

-črne izpadajoče grče, velike do 50mm 

-dopustne so manjše luknje od že izpadlih grč 

-dovoljene so razpoke do polovice deske in površinske razpoke deske 

-dovoljeno je srce/sredica 

-dovoljena je beljava 

-dovoljena je diskoloracija 

 

  



Klasa CD 

V kakovostnem razredu CD so dovoljene: 

-zdrave grče vseh velikosti 

-črne neizpadajoče grče vseh velikosti 

-črne izpadajoče grče vseh velikosti 

-razpoke, ki potekajo čez celotno debelino deske in površinske razpoke 

-dovoljene so luknje in poškodbe deske 

-dovoljena so odstopanja pri dimenzijah 

-dovoljena je beljava 

-dovoljeno je srce/sredica 

-dovoljena je diskoloracija 

-dovoljeno so tudi začetki gnilobe 

 

 

 


