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1. FÖRORD 

Dessa bestämmelser är utarbetade i samarbete med övriga nordiska länder och utgör den 
svenska språkversionen. 
Bestämmelserna är grundade på tidigare nationella bestämmelser i Danmark, Norge och 
Sverige, (ref. 1 - 3), och kan tillämpas i de nordiska länderna per den 1 januari 1992. 

Bestämmelserna ingår som krav i följande kontrollordningar: 

- Dansk Vindues-Kontroll, DVK. 
- Dansk Dörr-Kontroll, DDK. 
- Sammanslutningen af Limtraeproducenter, KSL - Limtrae. 
- Norsk Dörr- och Vindueskoniroll, NVK. 
- Svensk FönsterKontroU / P-Märkning. SFK/P. 

2. S Y F T E 

Bestämmelserna syftar till att säkerställa en hög och jämn teknisk kvalitet på limmade 
komponenter till fönster och ytterdörrar, tillverkade av företag som är medlemmar av re
spektive nordiskt lands nationella kontrollordning för fönster- och/eller dörrtillverkning. 

Bestämmelserna gäller både dem som tillverkar limmade ämnen till försäljning och dem 
som limmar ämnen för eget bruk. 

Bestämmelserna innehåller krav på lokaler, utrustning och material, samt föreskrifter för 
tillverkning och kvalitetskontroll. 

3. BEGRÄNSNINGAR 

Bestämmelserna omfattar inte: 

- Krav på träkvalitet utöver det som anges i punkt 7.1.2. 
- Regler för lagning av sprickor. 
- Krav på dimensioner, måitnoggrannhet, rakhet och planhet på det färdiga ämnet. 
- Krav på tvärsnittsuppbyggnad och årsringsorientering. 
- Regler för var längdskarvning (fingerskarvning), styrspår och kvistlagning med 

träplugg är tillåtet eller icke tillåtet, samt träpluggamas form och storlek. 
- Regler för val av limfogklass. 
- Regler för kundens mottagningskontroll och handläggning av fel eller reklamationer. 

Detta specificeras i nationella standarder och/eller regler, eller avtalas direkt mellan kund 
och tillverkare. 



4. DEFINITIONER 

4:1 Limmat ämne 

Ämne vars tvärsnitt är uppbyggt av minst 2 lameller med praktiskt taget parallell 
fiberrikming som med hjälp av lim är bragt till full statisk samverkan, se figur 1. 

4.2 Ämnesdimension 

Med ämnets tjocklek avses den största tvärsnittsdimensionen som är parallell med glaset 
och den dimension som är vinkelrätt mot glaset kallas ämnets bredd. 

4.3 Lamelldimensioner 

Den tvärsnittsdimension som är parallell med glaset kallas lamellens bredd, och den 
dimension som är vinkelrätt mot glaset kallas lamellens tjocklek. 

Tjocklek Bredd 

Bredd Tjocklek 

Limmat ämne Lameller 

Figur 1, Limmat ämne och lameller, definition av bredd och tjocklek. 

4.4 Lagringstid 

Med limmets lagringstid avses den tid ett lim kan lagras oblandat utan att bli obmkban. 

4.5 Brukstid 

Med limmets brukstid avses den tid ett kemiskt härdande lim är användbart efter 
tillblandning. 

4.6 Öppen limningstid 

Med öppen limningstid avses tiden från limpåföringen och till dess de limbelagda ytorna 
lagts samman. 

4.7 Sluten limningstid 

Med sluten limningstid avses tiden från sammanläggningen av de första lamellerna tills 
föreskrivet presstryck uppnåtts för hela enheten. 



4.8 Limfogklasser 

Val av limfogklass bestäms av aktuell konstruktion. Exempel visas i figur 2. 

Limfogklass 1: Ämnen till komponenter där limfogen inte är väderexponerad 
(se ex. figur 2), dvs virkesdelar som under bmksstadiet endast av och till under korta 
perioder kan ha en fuktkvot överstigande 20 % vid limfogen, och där temperaturen sällan, 
och endast under korta perioder, överstiger 50° C. 

Limfogklass 2: Ämnen till komponenter där limfogen är väderexponerad (se figur 2), 
dvs virkesdelar som under bruksstadiet kan ha en fuktkvot som överstiger 20 % vid 
limfogen under längre perioder. 

Ämnen med limfogar vinkelrätt mot glaset/dörrplanet, och med limfog som går direkt ut 
mot väderexponerad yta, räknas till klass 2, såvida inte den väderexponerade fogen är 
skyddad med konstruktivt riktigt utförda beklädnadsprofiler av exempelvis metall eller 
plast. 

Med väderexponerad limfog avses fogar som är belägna inom 15 mm från väder
exponerad yta enligt figur 2. OBS. Denna definition tillämpas endast i Sverige. 

Utåtgående fönster 

Utåtgående 
fönster 

Inåtgående 
fönster 

Inåtgående fönster 

Figur 2. Exempel pd specificering av limfogklasser, vertikalsnitt och horisontalsnitt. 
Väderexponerade delar skrafferade (ref.3). 



4.9 Kontrollinstitution 

Med kontrollinstitution avses nationellt godtaget konQ-ollorgan för tillverkningskonu-oll av 
limmade ämnen enligt föreliggande bestämmelser. 

5. L O K A L E R 

5.1 Produktionslokaler 

Produktionslokalerna skall vara av sådan beskaffenhet att tillverkning kan ske i 
överensstämmelse med nedan angivna föreskrifter. 

Temperaturen i limningslokalen samt i lokalen för efterhärdning av limmade ämnen skall 
ej understiga 15° C. 

Luftfuktigheten skall kunna regleras så att det önskade fuktinnehållet i trämaterialen kan 
uppnås och bibehållas under tillverkning och lagring. 
Idealisk relativ lufti'ukrighet (RF) är 55 - 65 %. RF bör endast undantagsvis och under 
korta perioder (maximalt 2 dygn) understiga 45 %, och aldrig understiga 30 %. 

5.2 Lagring och blandning av lim 

Det skall finnas ett särskilt avgränsat utrymme för förvaring av lim och härdare och för 
blandning av lim och härdare om inte limmet och härdaren blandas i samband med 
limpåföringen. 

Lim skall förvaras enligt limleverantörens anvisningar. 

6. PRODUKTIONSUTRUSTNING 

Följande uffustning skall finnas: 

6.1 Utrustning för bearbetning 

Uoiistning för bearbetning av lamellerna så au de uppfyller kraven enligt avsnitt 
8.1 Bearbetning av lameller. 

6.2 Utrustning för limblandning 

Uöoistning för blandning av lim, samt måtticärl och/eller våg för dosering av lim och 
härdare. Se även avsniu 8.2.2 Limblandning. 

6.3 Utrustning för limpåföring 

Utrustning som säkrar jämn och tillräcklig limpåföring, samt utrustning för kono-oll av 
påförd limmängd. Se även avsnitt 8.3 Lamellimning. 



6.4 Utrustning för pressning och uppvärmning 

Pressutrustning skall finnas som åstadkommer erforderligt presstryck och temperatur 
utan att tillåten sluten limningstid överskrids. Presstrycket skall vara reglerbart och inställt 
presstryck skall kunna bibehållas under hela presstiden. Presstrycket får inte avvika mer 
än 20 % från det inställda. Se även avsnitt 8.3 Lamellimning. 

6.5 Utrustning för längdskarvning och kvistlagning 

Utrustning för fingerskarvning och för kvisUagning med träplugg skall finnas om dessa 
operationer skall utföras. Se även avsnitt 8.4 Längdskarvning och 8.5 Kvistlagning. 

6.6 Utrustning för rengöring 

All produktionsutrustning skall hållas ren och i funktion. Nödvändig utrustning för detta 
skall finnas. 

7. M A T E R I A L 

7.1 Virke 

2JJ. Träslag 
Föreskrifterna avser primärt limning av ämnen av nordiskt barrträ. Limning av andra 
träslag kan utföras efter särskilt godkännande av kontrollinstitutionen, förutsatt att man 
genom provlimning eller dokumenterad erfarenhet kan visa att tillfredsställande limfog 
kan uppnås. 

7.1.2 Trakvalitet 
Träkvaliteten skall uppfylla nationella krav på träkvalitet i färdiga fönster eller ytterdörrar. 
Anmärkning: Det är beställaren av limmade ämnen som specificerar kraven på 
träkvaliteten, t ex genom hänvisning till krav i nationell standard eller kontrollordning för 
fönster/ytterdörrar. 

7.1.3 Fuktkvot 
Före bearbetning och limning skall virket normalt vara torkat till fuktkvotsklass 12 enhgt 
nordisk standard INSTA 141 (7) ( SS 23 27 40. utgåva 2 ), där nedanstående krav anges: 

- Lameller > 25 mm: Minst 84 % av partiet skall ligga i området 10 - 14 %. 
- Lameller < 25 mm: Minst 84 % av partiet skall ligga i området 9-14%. 

Dessa krav (7.1.3) kan frångås vid limning av ämnen till kunder som skriftiigen 
föreskriver andra krav på fuktkvoter. 

Virket skall konditioneras i virkestork så att fuktkvotsutjämning och spänningsutjämning 
sker till "låg spänningsnivå" eller bättre enligt nordisk standard INSTA 141, bilaga B. 

7.1.4 Trämaterial som köpes fårdigtorkat 
Före limningen skall trämaterialet konditioneras vid en temperatur på minst 15° C tills 
temperaturjämnvikt uppnåtts. 
Kontroll av fuktkvot och spänningar, se avsnitt 10.1.3. 



7.2 Lim 

7.2.1 Lim för konstruktioner i limfogklass 1. Jämför avsnitt 4.8 
Till sådana konstruktioner används lim som uppfyller kraven för klass D4 enligt EN 204 
när de provats enligt EN 205, samt melaminförstärkt urealim som fyller kraven enligt 
BS 1204,BR/CC. 

Exempel på aktuella limtyper (1991): 

- Kemiskt härdande PVAC - lim. 
- Polyuretanlim. 
- Emulsionspolymera isocyanatlim (EPI). 
- Melaminförstärkt urealim. 
- Lim för limfogklass 2. 

7.2.2 Lim för konstniktioner i limfogklass 2. Jämför avsnitt 4.8 
Till sådana konstruktioner används lim som uppfyller kraven för typ B enligt EN 301 när 
de provats enligt EN 302, 1-4. 

Exempel på aktuella limtyper (1991): 

- Resorcinollim. 
- Fenol - resorcinollim. 
- "Väderbeständiga" Melamin-urealim. 

7.2.3 Provning och godkännande av lim 
Endast lim som är provat och godkänt av neutral provningsinstitution, och som uppfyller 
kraven i aktuell limfogklass, får användas. 

Godkännandelista för godkända limmer upprättas och utges i samarbete mellan 
de nordiska kontrollorganen. 
Endast lim som finns med på denna godkännandelista får användas. 

För att undgå förväxlingar skall normalt allt lim som används i produktionen uppfylla 
kraven på den strängaste limfogklassen som limmas. Om företaget kan visa att 
förväxlingar är uteslutna kan kontrollinstitutionen godta att lim av olika 
beständighetsklasser får användas. 

8. PRODUKTION 

Företaget skall ha en kvalitetsansvarig person som har ansvaret för att kraven på 
produktionsprocessen och kraven på de limmade produktemas kvalitet uppfylls i enlighet 
med föreliggande föreskrifter. 

8.1 Bearbetning av lameller 

8.1.1 Hwling 
Vid hyvling skall fogytoma vara helt renhyvlade på båda .sidorna och hyvlade med väl 
skärpta verktyg, 

8.1.2 Sägning 
Limning på sågade ytor godtas, fömtsatt ett sågsnitt med god ytjämnhet och utan "ludd" 
och upprivna ytor. Fogytoma skall vara helt rensågade på båda sidorna. 



8.1.3 Tjocklek och tjockleksnoggrannhet 
Normalt får endast en lamell i ett ämne vara tjockare än 60 mm, detta för att limfogen skall 
få ett erforderligt och jämt presstryck. 

Tjockleken på de hyvlade eller sågade lamellerna får inte i något tvärsnitt på en och samma 
lamell avvika mer än ± 0,2 mm från lamellens medeltjocklek. 

En systematisk tjockleksskillnad mellan lamellemas över- respektive underkant får vara 
högst 0,1 mm. 

Systematisk tjockleksskillnad betyder att lamellemas Hmningsytor inte är 
parallella och att alltid samma kant är tjockare vid Hmningen. Se figur 3. 
Det sista kravet kan man bortse ifrån om få lameller limmas tillsammans vid 
pressningen och om pressens tryckdon anpassar sig till kantytorna. 
( Kravet ± 0,2 mm skall dock uppfyllas.) 

Figur 3. Systematisk tjockleksskillnad. 

8.1.4 Lagring mellan bearbetning och Hmning 
Tillåten lagringstid fastställs i samråd med kono-ollinstitutionen. Lagringstiden får dock 
vara högst en månad. Om inte bearbetning och limning utförs inom 48 timmar, skall 
limningsytoma skyddas mot dagsljus och smuts. Övertäckning minskar även risken för 
uttorkning vid låg luftfuktighet. 

För saltimpregnerade lameller gäller samma maximerade lagringstid. Dock skall 
bearbetning och limning utföras samma dag om man använt salter som innehåller 
vattenlöshga komponenter efter fixeringen. 

8.2 Limning, generellt 

8.2.1 Lagring av lim 
Lim skall lagras i Överenstämmelse med limleverantörens anvisningar. Lim som är lagrat 
utöver angiven lagringstid vid aktuell temperatur får inte användas. 

8.2.2 Limblandning 
Då lim består av flera komponenter skall dessa mätas upp noggrant efter limtillverkarens 
anvisningar. Pulver skall vägas. Vikt och mått skall ha en onoggrannhet på högst 2 %. 
Komponenter blandas omsorgsfullt med limblandningsutrustning. 

Limblandningen får inte användas efter den av limtillverkaren angivna bmkstiden vid 
gällande temperatur. Tillverkarens föreskrifter angående blandningsförhållanden, 
temperatur och limningsbetingelser i övrigt skall följas. 
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8.3 Lamellimning 

Limmet skall fylla hela mellanrummet mellan lamellerna. 

För spridning av Ummet används en utrusming som ger jämn limspridning och tilh^äcklig 
mängd. För kemiskt härdande lim skall limspridaren rengöras omedelbart när gränsen för 
limmets brukstid har nåtts och alltid efter arbetstidens slut. 

Vid limning av barrträ är det normalt tillräckligt med limspridning på en sida. Vid limning 
av teak och andra svårlimmade träslag (med risk för sämre vätning), skall limmet spridas 
på båda sidorna. 

Limspridningen (mängden) skall vara i enlighet med limtillverkarens föreskrifter och 
fastställas i samråd med kontrollinstitutionen. 

Maximal öppen och sluten limningstid får inte överskridas. Limningstiden bestäms av 
limtyp, limmängd, härdare, ö-äslag, fuktkvot, luftfuktighet och temperatur efter de 
föreskrifter limtillverkaren angett. Kraftiga luftrörelser (drag) i limningslokalen kan 
minska den öppna limningstiden betydligt, och skall således undvikas. 

Presstrycket bör vara 0,4 - 0,6 MPa när 2 - 5 lameller limmas samman per pressats och 
0,6 - 1,0 MPa när 6 eller fler lameller limmas per pressats. 

Presstiden skall vara i överensstämmelse med limtillverkarens anvisningar. 

Vid högfrekvenslimning (HF-limning) med termoplastiska limmer skall presstrycket 
bibehållas till dess limfogen svalnat tillräckligt för att limfogen ej skall skadas när 
presstrycket avlastas. 

8.3.1 Limfogens orientering 
Limfogama bör vara parallella med glas eller dörrblad. Är limfogama däremot vinkelrätt 
placerade mot glas eller dörrblad skall lim för limfogklass 2 användas, såvida de inte är 
skyddade med konstruktivt riktigt utförda beklädnadsprofiler t ex metall eller plast. 

8.3.2 Stvrspår 
Styrning med not och fjäder godtas. Detaljutformningen skall vara i överensstämmelse 
med nationella krav på färdig produkt. 
Det åligger beställaren att specificera dylika detaljer. 

Exempel på utformning och placering av styrspår visas i figur 4. 

Max b / 4 
TK - - — n 

/ - - — 

- 7 f 

Styrspårets bredd maximalt 25 % av limfogens bredd. 
Styrspåret ej närmare limfogens kant än 25 % av limfogens bredd. 

Figur 4. Exempel pä utformning och placering av styrspår. 
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8.3.3 Efterhärdning 
Efter limning och pressning skall limmade ämnen förvaras inomhus minst 24 timmar och 
vid en temf)eratur på lägst 15° C. 

8.4. Längdskarvning 

8.4.1 Generella krav 
Längdskarvar (fingerskarvar) får inte försvaga skarvad lamell mer än största tillåtna 
virkesfel. 

Eventuella krav på skarvamas utseende avtalas mellan beställare och tillverkare. 

Kvisturslag i skarvningszonen får endast förekomma i obetydlig grad. 

För lim till fingerskarvning gäller kraven enligt avsnitt 7.2.1. 

8.4.2 Längdskarvars placering 
Längdskarvar i ytterlamellema på limmade ämnen får inte placeras närmare en bearbetad 
profils kortaste ändyta än 20 mm, d v s minst 20 mm innanför tappförbindelsen. 

I Sverige godtas inte längdskarvar i de väderexponerade virkesdelama av tvärposter samt 
karmars och ytterbågars understycken. 

8.4.3 Förskjutning av längdskarvar 
En förskjutning av längdskarvar skall eftersträvas i lameller som ligger intill varandra. 

8.4.4 Längdskarvningens utförande 
Fingerskarvning skall utföras så att generella hållfasthetskrav för aktuella komponenter 
uppnås. 

Utifrån dessa krav skall väljas lämplig fingerprofil och fingerlängd ( se DIN 68140) och 
skarvningsbetingelser i övrigt. 

Vid fräsningen av fingerskarvama skall fräsverktygen ha sådan skärpa, fomi och 
inställning att de ger fingerprofiler som passar väl i varandra. 

Vägledning för skarvningens utförande 
Enkelsidig limpågivning är normalt tilh-äcklig. Fingrarna skall nätt och jämt 
bottna och lim skall fylla hela mellanmmmet mellan bitarna som skall limmas 
samman. 

Skall skarvade delar bearbetas vidare omedelbart efter skarvningen så skall 
limmet härdas ut under press och vid eventuell förhöjd temperatur. 
Om limmet inte härdas ut under press skall de skarvade delarna hanteras med 
försiktighet tills erforderlig styrka i skarvarna uppnåtts. 

Limtillverkarens föreskrifter beträffande blandningsförhållande, temperatur och 
limningsbetingelser för övrigt skall följas. 

Används fuktbeständiga PVAC-lim till fingerskarvning, är det viktigt att 
träkvalitet, fuktkvot och årsringsorientering är så lika som möjligt i de två bitar 
som skall skarvas samman. Stora fuktvariationer kan medföra att skarven efter en 
lid blir synlig. Detta gör sig mer gällande ju längre skarvens fingrar är, ju tjocka
re fingertopparna är, och ju bredare (tjockare) dimensioner som längdskarvas. 
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8.5 Kvistlagningar 

8.5.1 Förekomst 
Vid tillverkning av limmade ämnen skall slutproduktens krav beträffande förekomst av 
kvistlagningar uppfyllas. 

Anm. Det åligger kunden att specificera var kvistlagningar får eller inte får 
förekomma, t ex som det anges i figur 5. 

200 

200 

Mittpost 

T v ä r p o s t 

Ytor där kvistlagning inte får f ö r e k o m m a 

Figur 5. Väderexponerade ytor där kvistlagning inte får förekomma. 
OBS. Detta preciserade krav gäller i Sverige, se även SS 81 81 04. 

8.5.2 Träplugg 
Träplugg skall ha fiberriktningen parallell med den träprofil den sitter i . 

På invändiga ytor tillåts s k kvistplugg, dvs pluggar som tillkapats av grenar så att de ser 
ut som vanlig kvist. 

Träpluggens fuktkvot bör vid lagningen understiga profilens fuktkvot med 0-2%. 

Borrdjupet skall vara mellan 5-10 mm under ytan på färdig profil. 

8.5.3 Limning 
Till träplugg godtas lim för Uinfogklass 1, se avsnitt 7.2.1. 

Limningen kan göras manuellt eller i automat. Enkelsidig limpåföring är tillräcklig. 

Vid lagning med ffäplugg i väderexponerade ytor skall tillses att limmet även påföres 
borrhålets sidor. 

Limtillverkarens föreskrifter beträffande blandningsförhållande, temperatur och 
limningsbetingelser i övrigt skall följas. 

8.6 Lagning med lagningsmassa 

Lagningsmassa skall ha hög torrhalt, liten krympning, samt vara övermålningsbar. 

Lagningsmassa för lagning i väderexponerade ytor skall vara väderbeständig och tåla 
temperaturer på upp till 70° C utan att deformeras. 
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Lagningsmassa skall tåla Klass B-impregnering. 

Val av lagningsmassa görs i samråd med kontrollinstitutionen. 

8.7 Limning av impregnerat virke 

Lim väljs i överensstämmelse med limtillverkarens anvisningar. Varje kombination av lim 
och impregneringsmedel skall godkännas, jämför avsnitt 7.2.3. 

Vägledning vid val av lim 
Vattenlösliga salter av t ex Cu/Cr/As-typ: Alla limmer som anges i avsnitt 7.2. 
för den aktuella limfogklassen. 

- Brandhämmande salter: Limning avrådes. 
- Royal-impregnering, doppning i vattenawisande oljor: Polyuretanlim och 

möjligen resorcinol- och fenol-resorcinollim. 
- Vacuum- eller lågtrycksimpregnering med lösning smedel baserade 
impregneringsmedel: Alla limmer som anges i avsnitt 7.2. för den aktuella 
limfogklassen. 

8.8 Impregnering av limmade komponenter 

Ämnen som är limmade med resorcinol och fenol-resorcinollim kan impregneras med alla 
aktuella impregneringsmedel och processer. 

Impregnering skall göras tidigast en vecka efter limningen när vattenbaserat 
impregneringsmedel används, och tidigast efter 4 dygn när andra impregneringsmedel 
används. 

(Vid impregnering med vattenbaserade impregneringsmedel finns risk för fuktbetingade 
formförändringar, flat-/kantböj och vridningar.) 

Ämnen som är limmade med andra typer av lim kan vacuumimpregneras eller 
lågtrycksimpregneras med lösningsmedelbaserade impregneringsmedel. Impregneringen 
skall dock göras tidigast 4 dygn efter limningen. 

8.9 Instruktioner 

Skriftliga instmktioner skall finnas för arbetsmoment som är särskilt viktiga för 
produktens kvalitet, såsom för t ex: 

- Limblandning (för alla typer av lim som används i tillverkningen). 
- Inställning av pressnyck för förekommande operationer/dimensioner. 
- Presstid, beroende av limtyp, dimension, härdningstid osv. 

9. LEVERANS 

Då tillverkaren ombesörjer transporten av limmade ämnen har han ansvaret för att 
emballering och transport sker på betryggande sätt. 

Tillverkaren skall bifoga vägledning om hanteringsrutiner och andra förhållningsregler vid 
lagring samt tidsfrister och restriktioner vid impregnering etc. 
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10. K V A L I T E T S K O N T R O L L 

Kvalitetskontrollen utförs dels genom intern kontroll på företaget av inkommande 
material, tillverkningsprocess och färdiga produkter, dels genom inspektion och 
stickprovsmässig kontroll av kontrollinstitutionen i samband med oaviserade besök vid 
företaget. 

10.1 Intern kvalitetskontroll 

Den interna kontrollen på företaget sker under överinseende av en av företaget utsedd 
kvalitetsansvarig. Denne är kontrollinstitutionens kontaktperson och ansvarar för att 
kvalitetskontrollen utförs och joumalförs i enlighet med nedanstående anvisningar, samt 
att produktionsansvariga snarast uppmärksammas när fel uppstår. 

10.1.1 Utrustning för intern kvalitetskontroll 
Följande uo-ustning skall finnas: 

- Utrustning för registrering av lufttemperatur och luftfuktighet i tillverkningslokalen 
(skrivande instrument eller utrustning för manuell avläsning). 

- Utrustning för mätning av virkets fuktkvot, t ex elektrisk fuktkvotsmätare med 
minst 30 mm långa isolerade islagsstift eller annan tillförlitlig utrustning. 

- Utrustning för mätning av lamelltjocklek med måttnoggranhet 0,01 mm. 
- Utrustning för böjprovsbelastning av fingerskarvar om fingerskarvning utförs. 
- Utrustning för mätning av limfogtemperatur vid varm- eller HF-limning. 
- Utrustning för mätning av påförd limmängd (g/m^) med onoggrannhet högst ± 1 g. 
- Utrustning för bestämning av limfogens skjuvhållfasthet, eller för spräckning av 
provkroppar. 

Mätutrustningen skall kontrolleras och eventuellt justeras av kontrollinstitutionen vid 
ordinarie kon troll besök. 

10.1.2 Kontroll av rumsklimat 
Lufttemperatur och relativ luftfuktighet i produktions- och lagerlokaler där torkat 
trämaterial förvaras skall registreras med skrivande instrument eller regelbundet 
kontrolleras med manuellt instrument och noteras minst 2 gånger per skift. Registrerad 
data skall sparas och uppvisas vid kontrollbesök. 

10.1.3 Kontroll av fuktkvot i ingående virke 
Träets fuktkvot mäts med elektrisk fuktkvotsmätare eller med instrument för kontinuerlig 
fuktkvotsövervakning. 

Kontrollen sker på minst 3 prover från skilda ställen i varje virkespaket. Fuktkvoten mäts i 
virkets inre delar samt i virkets yta. Mätningen görs minst 0,6 m från virkets ändar. 

Torkspänningar kontrolleras som beskrivet i INSTA 141, bil.B (SS 23 27 40). 

10.1.4 Kontroll av fuktkvot i lameller före limning 
Kontroll av fuktkvoten i lamellerna före limningen skall göras minst 2 gånger per skift, 
samt före limning av material som lagrats mer än 48 timmar mellan ytbearbetning och 
limning. 

Fuktkvoten mäts på minst 3 lameller av varje dimension. Lamellema skall vara från skilda 
plankor eller bräder och från skilda ställen i lamellpaketet (stapeln). 
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10.1.5 Kontroll av lamelltjocklek och vtkvalitet 
Kontroll skall göras minst 2 gånger per skift, efter verktygsbyte och vid byte av limmad 
dimension. 

Varje gång kontrollmäts minst tre lameller av varje dimension. Lamellemas tjocklek mäts 
på tre ställen längs vardera kant och mittiinje. Samtidigt kontrolleras ytkvaliteten visuellt. 

10.1.6 Kontroll av limspridning 
Limspridningen kontrolleras med vägning minst en gång per skift. Vid valsspridning skall 
dessutom limspridningen kontrolleras vid byte till annan dimension, och vaije gång på 2 
ställen över limspridarens bredd (horisontell limspridare). 

10.1.7 Kontroll av presstryck, presstid och temperatur 
Presstrycket kontrolleras minst två gånger per skift, samt vid övergång till ny dimension. 

Presstiden kontrolleras minst en gång per skift, samt vid övergång till nytt lim eller annan 
limningstemperatur. 

Vid varmlimning eller HF-limning kontrolleras limfogtemperaturen minst två gånger per 
skift, samt vid övergång till ny dimension. 

Vid förvärmning kontrolleras lamellemas yttemperaturen ininst 2 gånger per skift. 

Vid HF-uppvärmning kontrolleras energiförbrukningen minst 2 gånger per skift. 

Vid HF-limning med termoplastiska lim kono-olleras att limfogen svalnat tillräckligt för att 
fogen ej ska skadas när presstrycket avlastas. 

10.1.8 Kontroll av längdskarvar/fingerskarvar 
Vid fingerskarvning skall en gång under varje skift uttas minst 3 prover från varje 
skarvningsanläggning. Proverna böjprovbelastas efter det att limmet härdat (senast 
dagen efter limningen). Brottytorna bedöms. 

För godkänt provresultat krävs minst 75 % träbrott i medelvärde för de 3 proverna. 
Limmet bör fylla hela mellanmmmet mellan fingrarna. Bristande kontakt får endast 
förekomma i obetydlig grad och på maximalt 5 % av limfogytan. 

Prover från de senaste fem dagamas fingerskarvning skall sparas och uppvisas för 
kontrollant. 

10.1.9 Konp-oll av limfogkvalitet 
Prover för spräck- eller skjuvprov tas ut minst 2 gånger per skift och limningslinje. 
Dessutom skall prover tas ut efter dimensionsbyte och vid misstanke om att 
limfogskvaliteten ej är fullgod, t ex om lamellerna har varit lagrade länge. 

Antal prov fastställs i samråd med kontrollinstitutionen, dock minst 3 prover per uttag, 
antingen 3 prover ur olika profiler eller 3 prover ur en limmad profil (från ändarna och 
från mitten). 
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Provningen kan utföras som: 

a. Skjuvhållfasthetsprovning. 
Provningen utförs enligt EN 392:1991 Se figur 6. 

Foghöjden bör vara 40 ± 5 mm. Bredden kan anpassas för ämnets dimensioner. 

SkjuvhåUfasthetens medelvärde för varje fog skall uppgå till minst 6 MPa. Lägre värde 
kan godtas om träbrottsandelens medelvärde överstiger 90 %. Träbrottsandelens 
medelvärde skall vara minst 75 %. (Vid bedömningen medräknas inte kvistytor.) 

Limmet bör fylla hela mellanrummet mellan lamellerna. 

Bristande kontakt får endast förekomma i obetydlig grad och på maximalt 5 % av 
limfogytan. 

Prover från de senaste fem dagamas limning skall märkas med provningsdatum, sparas 
och uppvisas för kontrollant. 

1 2 3 4 

Provkropp för skjuvprovning 

Front 

Tryckhuvud med 
lastfördelare 

Provkropp 

Sektion A-A 

Skjuvverktyg för skjuvprovning 

Figur 6. Prov kropp och skjuvverktyg för skjuvprovning. 
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b. Spräckprovning med kniv 
Limfogen spräcks med hjälp av kniv, varefter träbrottsandelen bedöms och noteras. 
Vid spräckprovning skall fogarna uppvisa minst 90 % träbrott. 

Prover från de senaste fem dagamas limning skall märkas med provningsdatum, sparas 
och uppvisas för kontrollant. (Gäller provningsmetodema a och b.) 

c. Prover med styrspår, se fi^ur 4 
Både skjuvprovning och spräckprovning kan användas. Vid skjuvprovning skall 
brottlasten divideras med hela arean (limfog och fjäder) medan träbrottsandelen bedöms i 
förhållande till limfogsarean. 

10.1.10 Omprövning 
Om resultatet av fingerskarv- eller limfogprovningen inte uppfyller kraven enligt dessa 
regler, skall ytterligare 6 prover ur samma parti tas ut och provas. Om även detta prov 
leder till underkänt resultat skall det limmade partiet kasseras. 

10.2 Kvalitetsjournal 

Företaget skall joumalföra all kvalitetskonu^oll, som ger underlag för kvalitetsvärdering. 
Följande uppgifter skall ingå i den dagliga joumalföringen: 

- Identifikationsdata (Tillverkare, tillverkningsdag och år, kund- eller 
ordernummer/tillverkningsnummer eller annan märkning t ex dimension, profil, 
klimatklass eller märkning på lamellemas limningsytor). 

- Datum för hyvling, eventuellt sågning, av lamellerna och för limning. 
- Tillverkningslokalens lufttemperatur och relativa luftfuktighet. 
- Träslag, träkvalitet och fuktkvot. 
- Fuktkvot före limning. 
- Resultat från dimensionskontroll av lameller (se avsnitt 10.1.5.). 
- Eventuell impregnering före limning. 
- Typ av lim och härdare, fabrikat. 
- Limmets sista förbmkningsdag. 
- Limmängd (g/m2) och påföringsmetod. 
- Presstryck och presstid. 
- Limfogtemperatur vid värme/HF-härdning. 
- Resultat från fingerskarv- och limfogprovning. 
- Eventuella anmärkningar. 
- Datum och underskrift av kontrollansvarig. 

10.2.1 Arkivering av journaler 
Samtliga journaler skall arkiveras i minst 10 år. 

10.3 Extern kontroll 

10.3.1 Kontrollbesök 
Företaget besöks oanmält av representant för kontrollinstitutionen. 

Antalet besök anpassas efter produktionens omfattning, men besök skall normalt göras 
minst två gånger per år. 
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Vid varje besök utförs kontroll och eventuell justering/kalibrering av 
produktionsutrustning, utrustning för mätning och kvalitetskontroll, samt genomgång av 
limningsjoumal och testade prover. 

Motsvarande kontroller som ingår i den interna kvalitetskontrollen utförs. 

10.3.2 Bedömning vid kontrollbesök / Besöksrapport 
Efter varje besök upprättas en rapport, som skall innehålla en beskrivning av alla 
väsentliga förhållanden och anmärkningar som noterats vid kontrollbesöket. 

Alla anmärkningar som berör produktionsförhållanden och produkter skall uppdelas i 
följande kategorier: 

A. Mindre fel och brister. 

B. Större fel och brister. 

Rapponen skall ange tidsfrist för när fel skall vara åtgärdade. 

Beroende av förhållandena kan kontrollinstitutionen besluta om följande åtgärder: 

1. Det skall göras ett eller flera extra kontrollbesök. 
2. Märkningsrätten dras in till dess felen rättats till och nytt kontrollbesök gjons. 
3. Företaget utesluts ur kontrollordningen. 
10.3.3 Provuttag och extern provning 
Vid kontrollbesöket tas minst 6 limmade ämnen ut från varje produktionslinje för 
provning vid kontrollinstitutionen. 
Av varje ämne tas följande prover: 

a) Tre delamineringsprover enligt ASTM D 1101-59 (4). Provkroppama skall vara 75 mm 
långa och ha samma tvärsnitt som ämnet. 

Delamineringsprovning utförs som beskrivs i ASTM D 1101-59 (4). 
Krav: Limfogklass 1: En provcykel. Högst 20 % delaminering i medeltal för varje 

ämne. 
Limfogklass 2: Högst 5 % delaminering efter två provcykler, eller högst 10 % 

efter tre provcykler (medeltal för varje provat ämne) 

b) Tre skjuvprover, jämför avsnitt 10.1.9 och figur 6. 
Krav: Skjuvhållfastheten skall uppgå till minst 6 MPa. 

Lägre värde kan godtas om träbrottsandelens medelvärde för varje fog 
överstiger 90 %. (Vid bedömningen medräknas inte kvistytor.) 

Om ovanstående krav inte uppfylls, tas nya prover ut av kontroliinstitutionen för ny 
provning. 

Om inte heller omprovet uppfyller kraven, beslutar kontrollinstitutionen om vilka åtgärder 
som skall vidtagas. 

Om kontrollinstitutionen anser det nödvändigt, kan märkningsrätten dras in till dess 
kvaliteten säkerställts. 
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11. A V T A L O C H MÄRKNINGSRATT 

Avtal om tillverkningskontroll och märkningsrätt tecknas mellan tillverkaren och 
kontrollinstitutionen. 

Kvalitetsmärkningen skall visa att produkterna kommer från en kontrollerad och 
godkänd tillverkare. 

12. MÄRKNING - SPARBARHET 

Företag som tillverkar limmade ämnen/komponenter avsedda för leverans till annan 
tillverkare av träfönster/dörrar skall märka produkterna paketvis med märklappar som 
minst skall innehålla upplysning om tillverkare, order eller tillverkningsnummer samt 
tillverkningsvecka och år. 

Dessutom skall limmade ämnen märkas så att tillverkare och tillverkningstidpunkt kan 
spåras. 

Märkningen skall göras på minst en limningsyta i varje ämne och på så sätt att den inte 
försvinner vid den efterföljande bearbetningen. 

Spårbarhetsmärkningen skall börja tillämpas så snart som möjligt, dock före januari 1993. 
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