
Vetemedés:
A fa feldolgozott állapotban is "élő" anyagként viselkedik. A környezet
változásaira, a hőmérséklet és főképp a levegő nedvességtartalmának
emelkedésére/csökkenésére vagy épp a direkt napsütés hatására bármikor
képes némi alakváltozásra, vetemedésre. Felhívjuk a vásárlók figyelmét,
hogy a vágott játszótéri faanyagot
1 héten belül össze kell építeni a vetemedés elkerülése végett, a faanyag
állagának és minőségének megőrzése céljából.

Bolyhos, szálkás felület:
A faanyagokat nagyipari gépekkel munkálják meg, a gyártás során nem
csiszolják finomra őket, felületük ezért helyenként bolyhos, szálkás lehet,
mely megfelelő felületkezeléssel javítható. Az első réteg festés/olajozás után
az anyagot át kell csiszolni (igény szerint erősebb csiszolószivaccsal) ezt
követően pedig egy záróréteggel ismét át kell kenni.

Az impregnált faanyagon lévő zöld foltok még a két rétegű, lazúrral történő festés után is, akár hónapokig 
minimálisan átüthetnek a festékrétegen. Azonban ez az UV hatására, az idő múlásával teljesen eltűnik.



A faanyag fizikai-mechanikai tulajdonságai, megengede� „fahibák”

Azokat az anyagokat, melyekben a fizikai tulajdonságok a belőlük ve� testek minden pontjában ugyanazok,
homogén anyagoknak nevezzük, ilyenek a fémek vagy az üveg. Ha egy anyag nem ilyen, akkor inhomogén.

Izotrópnak nevezünk egy anyagot, ha tulajdonságai függetlenek az iránytól. Ezzel szemben vannak olyan anyagok,
amelyek tulajdonságai egy ado� pontban függenek a pontból kiinduló iránytól. Ezeket hívjuk anizotrópnak. Ilyen
például a csontszövet.

A faanyag a természetben előforduló anyagok közül az egyik legcsodálatosabb. Tulajdonságai minden pontban
mások, és függenek az iránytól is, vagyis más-más irányban eltérő a húzó, nyomó, hajlító és nyírószilárdsága.
Természetesen ezek fafajonként is eltérőek. El tudok törni egy vonalzót, ha hajlítom, de elszakítani már nem tudom,
ha ugyanazzal az erővel húzom. A faanyagban fel tudunk venni három fő irányt, vagyis egymásra merőlegesen
három szimmetriasíkot, így a faanyag ortogonálisan anizotrópnak mondható.

Éppen ezért a fa nem úgy néz ki és nem is úgy viselkedik, mint az üveg vagy a fém.

Az építményekkel szemben az egyik legfontosabb elvárásunk a stabilitás. Egy játszótér minősítése elsősorban a
sta�kai kritériumoknak való megfelelés ellenőrzése. Az eszté�ka csak ezután következik. Ez így van a fából készült
játszótereknél is.

Mi van, ha egy játszótér anyaga elszíneződö�, göcs van benne, netalán repedések jelentkeznek rajta?

Ha fémből van, akkor nagyon nagy baj. Ha viszont fából, akkor ilyen egyszerűen nem mondhatunk semmit, de
valószínű egyáltalán nem olyan súlyos a helyzet.

Hogy a faanyag megítélése mind a vevő mind a vásárló számára kevésbé legyen szubjek�v, a hozzáértők kidolgoztak
egy minőségi osztályozási rendszert. A magyar jogszabályok, törvények alkotói az MSZ EN 1611-1:2002 jelzetű
szabványban foglalták össze ezt az osztályozást a fenyő faanyag vonatkozásában.

Ez alapján a fenyőben előfordulhatnak göcsök, repedések, csavarodások. Mindig ezeknek a mérete és előfordulási
gyakorisága határozza meg, hogy az ado� faanyag melyik osztályba tartozik.

A Nádland K�. faanyagai a lakossági játszóterekhez a G2, G4 0-3. osztályokban osztályokba tartoznak.

Jellemzőbb megengede� fahibák a G2, G4 0-3. osztályokban

• Göcs az osztályozo� lapon
o egészséges göcs, jól benő� göcs a szélesség 10%-áig +50mm-ig, mennyiségben korlátlanul

megengede�,
o egészséges göcs, jól benő�, elhalt vagy részben benő� göcs a vastagság 100%-áig, mennyiségben

korlátlanul megengede�,
o részben benő�, kieső vagy korhadt göcs a szélesség 10%-áig +40mm-ig, mennyiségben legfeljebb

5db/fm
o kieső vagy korhadt göcs a vastagság 100%-áig, mennyiségben az osztályozo� lapon legfeljebb 5db/fm,

oldalakon 3db/fm

• Ferdeszálúság, csavarodo�ság meg van engedve.

• Kéregbenövés: megengede� 4db/fm, összes hossz 300mm

• Gyantatáska, gyantás folyás: megengede� 4db/fm, összes hossz 300mm

• Gombakárosítás elérhe� a felület 20%-át.

• Felüle� elszíneződés, penészedés megengede� a felület 100%-ában

• Mély elszíneződés, penészedés megengede� a felület 50%-ában

• Védőkezelés okozta elszíneződés meg van engedve.

• Bél jelenléte nincs korlátozva

• Bütürepedés az osztályozo� lapon a szélesség 200%-nyi hosszában megengede�
• Laprepedés 60mm-nél kisebb vastagságnál a hosszúság 75%-áig, 60mm fölö� a

hosszúság 90%-áig

• Átmenő repedések megengede�ek a hosszúság 20%-áig

• Csavarodo�ság a széllesség 10%-áig/2m megengede�

• Vetemedés a szélesség 5%-áig megengede�

• Korhadás nincs megengedve

• Rovar károsítás nincs megengedve

Mi történhet egy megvásárolt faanyaggal, vagy fa játszótérrel? A faanyag a környezetének hőmérsékletére és
nedvességtartalmára méretváltozással reagál. Tehát előfordulhat, hogy egy faanyag megfelel a fentebb felsorolt
osztályozásnak az értékesítéskor, használat közben, az idő múlásával azonban a vevő korábban nem tapasztalt
repedést, méretváltozást lát, mely a fentebb leírtaknak megfelelően természetes folyamat.




