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MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 
 
 
A Robinia Group Kft. által, kültéri faburkolat céljára gyártott, hossztoldott akác burkolat 1. osztályú minőségű, és megfelel a 
következő vonatkozó szabványoknak:  
 

1.  MSZ EN 408:2003 (Faszerkezetek. Szerkezeti fa és rétegelt-ragasztott fa. Egyes 
fizikai és mechanikai tulajdonságok meghatározása.) 

2.  MSZ EN 385:2002 (Ékcsapos toldású szerkezeti fa. Teljesítménykövetelmények és 
a gyártás alapkövetelményei) 

3.  MSZ EN 350-2 besorolása szerint az akácfa (Robinia pseudoacatia) az 1-2. (nagyon 
tartós-tartós) tartóssági osztályba tartozik. 

 
A hossztoldott akáctermékek tartószerkezeti célra nem használhatók (DIN 1052). 
 
A Robinia Group akácfa termékeinek alapanyaga a hatályos törvényeknek maradéktalanul megfelelő gazdálkodású erdőkből 
származik. Az akácerdők – törvényeknek megfelelő gazdálkodás esetén – fenntartható  ültetvény erdőknek minősülnek. 
 
Az akácfa burkolat egy természetes anyag, amely folyamatos kapcsolatban áll környezetével, reagál annak változásaira. 
Kültéri alkalmazás esetén a környezeti hatások fokozottan jelentkeznek. Az ebből fakadó minőségváltozások, a gondos 
alapanyag-választás és a gondos feldolgozás során sem küszöbölhetőek ki teljes mértékben.  
 
A gyártói garancia nem vonatkozik a következő - fa jellemzőire visszavezethető - elváltozásokra: 
 

• nedvességingadozásból eredeztethető repedések a felületen, 
• hajszálrepedések a deszkavégeken, 
• egyéb repedések a rögzítések helyén, valamint az ágkinövéseknél és csomóknál. 
• csavarodás, vetemedés, teknősödés, 
• pásztaelválás. 
• UV sugárzás okozta elszürkülés. 
• gombás elszíneződés 

 
A burkolat szakszerű tervezése, szerelése és karbantartása nagymértékben csökkenti a fenti elváltozások megjelenésének 
valószínűségét és mértékét. 
 
Az akácfa deszkázat faanyagvédelmet nem igényel. 
A rendszeres (évenkénti) karbantartás, ápolás, tisztítás növeli a burkolat élettartamát, esztétikai megjelenését. 
A karbantartásról, ápolásról, tisztításról honlapunkon tájékozódhat, vagy kérje ki szakember véleményét 
 
A garanciában vállaltak szerint, a jótállási időn belül jelentkező, gyártási folyamatra visszavezethető hiba esetén a felelősség 
a gyártót terheli.  
 
A nem megfelelő szállítás, tárolás, és szerelés okozta károsodásokért felelősséget nem vállalunk. 
 
A tanúsítványt büntetőjogi felelősségének tudatában a Robinia Group Kft. ügyvezetője adta ki. 
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CEO/ügyvezető 
 

 

mailto:info@robinia-group.hu
www.robiniagroup

