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Kezelési útmutató a KVGMR100-as nedvesség mérı készülékhez 

Mőszaki adatok 
Mérési elv: Ellenállásos anyagnedvesség-mérı, a DIN EN 13183-2: 2002-es szabványnak megfelelı 

cserélhetı mérıtüskékkel. 
Karakterisztikák: 4 különbözı faanyag csoport (A,B,C,D) 
 1 univerzális építıanyag csoport (E, táblázatok) 
 1 építıanyag csoport (P) = vakolat 
Mérés határ: (0,0…100) % nedvesség tartalom fában, a csoporttól függıen 
 (0,0…4.4) % nedvesség tartalom vakolatban 

A-csoport: (0,0…82) % 
B csoport: (1,1…94) % 
C csoport (2,2…100) % 
D csoport (3,2…100) % 
Felbontás: (0,0…19,9) % tartolmányban 0,1 % 

 (20,0…100) % tartolmányban 1 % 
Értékelés: 6 lépcsıben a SZÁRAZ-tól (DRY) a nedvesig (WET) 
Pontosság (az eszközé): ±1 digit (a névleges hımérsékleten) 

Fánál: ±0,2 % (eltérés az A,B,C,D osztályú karakterisztika görbéktıl, (6…30) % 
tartományban). Építıanyagnál: ±0,2 % (eltérés az E csoporttól) 

Hımérséklet drift:  < 0,02 % / 1 K 
Névleges hımérséklet: 25 °C 
Környezeti hımérséklet (-25…+50) °C 
 relatív páratartalom (0…95) rH% (nem kicsapódó) 
Tárolási hımérséklet: (-25…+50) °C 
Burkolat: Mérete: 110 x 67 x 30 mm (Hossz x Szélesség x Vastagság) + 26 mm-es tüske 

ütésálló ABS, membrános gombok, világos panel, elılap IP65 
Tömeg: kb. 155g 
Táp: 9 V-os elem, IEC 6F22 (része a szállítás terjedelmének) 
Energia-fogyasztás: 1,8 mA 
Kijelzı: kb. 11 mm magas, 4½-digites kijelzı, kiegészítı szegmensekkel az egyidejő nedvesség 

kijelzéshez, faanyag-csoport és NEDVES/SZÁRAZ kiértékelés. 
Nyomógombok: 3 db membrános gomb: menü mővelet, faanyag-csoport kiválasztás, az utolsó kijelzett 

érték rögzítése (Hold) funkció stb. 
Automatikus kikapcsolás funkció: A készülék magától kikapcsol - ha nem történik gomblenyomás/nincs 

interfész kommunikáció – a kikapcsolás késleltetésnél beállított idı elteltével. Ez az érték 
(1…120) perc tartományban állítható; ill. teljesen kiiktatható. 

 
1 Üzemeltetés és karbantartás 

• Ha a kijelzı bal oldalán a „LOW BAT” felirat megjelenik, akkor az elem gyenge és a mérés egy rövid 
ideig még lehetséges. Ha a „bAt” felirat látszik, akkor az elem elhasználódott, ki kell cserélni. Tovább 
mérni nem lehetséges. 

• 50 °C tárolási hımérséklet felett az elemet el kell távolítani. 
Megjegyzés: Hosszabb idıtartamú tárolás esetén, javasoljuk az elemek eltávolítását. 

• Bánjon figyelmesen a készülékkel és a szondákkal. Csak a rendeltetési céljának megfelelıen használja 
(ne dobálja, ne üsse oda semmihez, stb.). Óvja a kosztól, különösen a tüskék környékét. 

• Bekapcsolás után a készülék szegmens tesztje látszik a kijelzın, majd ezt követıen a mértékegység, 
aztán pedig az automatikus kikapcsolási üzemmód beállítása (ha aktiválva van). 

1.1 Ártalmatlanítás 
• A kimerült elemeket vigye a megfelelı győjtıhelyekre. 
• A tönkrement eszközt közvetlenül hozzánk küldje vissza. Mi megfelelı – nem szennyezı – módon 

ártalmatlanítjuk. 
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1.2 A kijelzı részei 

1: fı kijelzı Az éppen mért anyagnedvesség vagy 
víztartalom 

2: csoport kijelzı 4 különbözı faanyag-csoport (A,B,C,D) 
3: nedvesség értékelés Állapot értékelése nyilakkal 

SZÁRAZ – KÖZEPES – NEDVES 
(DRY – MEDIUM – WET) 

BAT: Elem töltöttségét jelzi 
 

HLD: Mérési érték rögzítése 
 
1.3 Nyomógombok 

1. gomb Ki / Be kapcsoló 
Hosszan nyomva: kikapcsolás 
Röviden nyomva: a hımérséklet kompenzációt mutatja 

 
2. gomb Rendezés 

Faanyag-csoport választás: A,B,C,D,E 
Miközben a hımérskélet kompenzáció látszik: növeli a 
hımérsékletet 

3. gomb Rögzítés 
Auto Hold kikapcsolva: 
Auto Hold bekapcsolva: 
 
Hımérséklet 
kompenzációnál: 

 
Rögzíti a mért értéket („HLD” felirat látszik) 
Új mérést indít, ami ha készen van, akkor a 
„HLD” megjelenik a kijelzın 
 
Csökkenti a hımérsékletet 

2. A pontos anyagnedvesség mérésrıl 

2.1 Utolsó kijelzett érték rögzítése automatikusan (Auto Hold üzemmód) 
Elektrosztatikus töltés vagy egyéb zaj megmásíthatja a mérési eredményt, kiváltképpen száraz fa esetében. 
Ennél a funkciónál a mőszer automatikusan egy pontos eredményt ad. Ilyenkor érdemes letenni a készüléket, 
hogy elkerüljük pl.: a ruha elektrosztatikus feltöltıdésébıl eredı zajokat. Ha készen van a mérés, akkor 
megjelenik a kijelzın a „HLD” felirat. Új mérés kezdéséig (3. gomb) ez az érték marad látható. 
 
2.2 Hımérskélet kompenzálás 
A hımérséklet kompenzáció fontos a megbízható fanedvesség méréshez. Ezért a mőszer lehetıvé teszi kézi 
hımérséklet beállítást. Ha megnyomja az 1. gombot (hımérséklet) röviden, akkor néhány másodpercig 
megjelenik a hımérséklet érték. A 2. ill 3. gombokkal lehetıség van a hımérséklet beállítására.  
 
2.3 Mérés fában 
A fa erezetéhez merılegesen szúrja be a mérıtüskéket. Az erezettel párhuzamosan mérve minimális lesz az 
eltérés. 
NE ÜSSE AZ ESZKÖZT!  
NE SZÚRJA BELE ÉLİLÉNYBE A MÉRİTÜSKÉKET! 
Az eszköz károsodhat! 
Válasszon pontosan anyagcsoportot! 
Gondoskodjon a pontos hımérséklet érték megadásáról! 
Olvassa le a mért értéket vagy ha Auto Hold üzemmódban van a „HOLD” gomb megnyomásával kezdjen egy 
új mérést. Száraz fa mérésekor kiemelkedıen magas lehet a mért ellenállás (<15 %), így több idı kell a 
végérték eléréséhez, és közben a statikus feltöltıdés meghamisíthatja a mérést. Ezért óvakodjon a statikus 
feltöltıdéstıl és várakozzon hosszan a stabil mérési eredményre (instabil értéknél villogó „%” jel látható) vagy 
használja az Auto Hold üzemmódot. 
Ha nagyon nedves fát mér (>50 %), akkor a mérési érték ki van téve a polarizációs hatásnak (egyenletesen 
csökkenı mérési érték). Ilyenkor várjon 5 másodpercet a szondák behelyezése után és majd akkor kapcsolja be 
a készüléket.  
Nagyon pontos mérést (6…30) % tartományban lehet végezni. Ezen a tartományon túl csökkenni fog a 
pontosság, de a mőszer át fog adni egy referencia értéket. Ez az egymástól elszigetelt mérıtüskék között lehet 
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mérni.  
A pontos mérés követelményei: 
- válasszon megfelelı mérıhelyet: ne legyen egyenetlenség rajta: pl. gyantacsomók, repedések, stb. 

- válasszon megfelelı mérési mélységet: vágott fa esetében: 1/3 anyagvastagságig szúrja be a 
mérıtüskéket. 

- Ismételje meg többször a mérést: átlagolja a méréseket a pontosabb eredmény érdekében. 
- Figyeljen a hımérséklet kompenzációra: adja meg kézzel a pontos hımérsékletet 

Gyakori hibaforrások: 
- kemencében szárított fa kezelése: a nedvesség eloszlása szabálytalan lehet, mert a fa belseje 

gyakran nedvesebb, mint kívül. 
- Felületi nedvesség: ha szabadtéren tároljuk fát, akkor a külsı része nedvesebb lehet, mint a 

belseje pl.: esı miatt 
- A fa tartósító és egyéb más kezelıszerek meghamisítják a mérést. 
- A csatlakozón lévı szennyezıdések és a mérıtüskék tompulása, hibás mérést eredményezhet, 

különösen száraz fánál 
 
2.4 Mérés vakolatban 
A nedvesség megállapításához nyomja a tüskéket a vakolatba. Válassza ki a „P” anyagtípust. A legmagasabb 
nedvesség érték kerül a kijelzıre; tartsa szem elıtt a nedvesség kiértékelést (lásd lejjebb). Figyelem: a 
vakolatok különbözı összetétele és a nedvesség káros hatása miatt a mérési pontosság nem olyan jó, mint a fa 
esetében. Ám a „pontos mérési érték” a legtöbb esetben nem szükséges -> ha látszik a nedvesség, pl.: a fal 
látszólag nedves részei között nagyobb eltérések vannak, mint a száraz részek között, ezért a nedves részek 
könnyen felderíthetık a készülékkel. Ismételt mérésekkel az állapotbeli változások (növekvı/csökkenı 
nedvesség) is megfigyelhetık 
 
2.5 Nedvesség kiértékelés (WET(nedves) – MEDIUM(közepes)- DRY(száraz)) 
Kiegészítésként, a mérési értékkel együtt, látszik egy egyéni nedvesség kiértékelés. Annak eldöntése, hogy 
nedves vagy száraz nincs összefüggésben a táblázatokkal vagy szakirodalommal. A kiértékelés csak irányadó 
érték, fıként asztalosok/ácsok/parkettázók használják, a végsı kiértékelés az anyag felhasználási területétıl 
függ. Például a tőzifa is használhatóbb, amíg a mőszer szárazat jelez. 
Be kell tartani az ide vonatkozó szabványokat és elıírásokat! 
A készülék csak kiegészíti, nem pedig helyettesíti az iparosok és a kutatók szaktudását! 
 
2.6 Egyéb anyagok mérése 
2.6.1 „Kemény” anyagok (beton és hasonlók) 
A mérıtüskéket nem kemény építési anyagok méréséhez tervezték. Ezen az anyagok méréséhez a 
KVGMK3810 típusú adapter kábel és a KVGBSL91 vagy a KVGBSK91-es ecsetszondákat javasoljuk. 
Csavarozza ki a mérıtüske tartórészét és szerelje fel az adaptert a banándugók számára. A piros dugó megy a 
jobb oldali csatlakozóba, ez csökkenti az elektromágneses interferencia iránti érzékenységet. 

 
Mérés a KVGBSL91-es ecsetszondával 

Fúrjon két lyukat (Ø6 mm KVGBSK91-hez, Ø8 mm a KVGBSL91-hez) 
a mérendı anyagba 8-10 cm távolságra. 
Ne használjon életlen fúrókat, mert a keletkezı hı elpárologtatja a 
nedvességet, ami hibás méréseket eredményez. Várjon legalább 10 
percet, a por kifújásával tisztítsa meg a lyukat. Használjon az 
ecsetszondákhoz jó vezetıképességő anyagot, majd helyezze ıket a 
lyukakba. Válassza ki az „E” anyagcsoportot, olvassa le az értéket és 
konvertálja az A függelékben szereplı táblázat szerint. Ha ugyanott akar 
néhány mérést elvégezni, akkor figyeljen oda, hogy idıvel kiszáradnak 
a lyukak és a mőszer túl alacsony értéket fog mérni. Ez a hatás jó 
vezetıképességő anyag használatával kiküszöbölhetı: helyezzen 
bıséges mennyiségő anyagot az ecset-típusú szonda és a lyuk fala közé. 
Mérés elıtt kb. 30 percig hagyja bedugva a szondákat (kikapcsolt 
mőszerrel). Építıanyag mérésénél a hımérséklet kompenzáció nem 
játszik szerepet. 
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2.6.2 „Puha” anyagok mérése 
A legfontosabb dolog az, hogy jó legyen az érintkezés az anyagok és a mérıtüskék között. Ha ez nem 
lehetséges, mert pl. textilrıl van szó, akkor azt javasoljuk, hogy használjon KVGMK3810-es adapter kábelt és a 
hozzá való pl. KVGSE91 (tapintó elektróda mérıpont pozícionálással) vagy KVGSG91 (kézi tapintó elektróda) 
elektródákat. Csavarozza le a mérıtüske tartóját és szerelje fel a banándugóhoz szükséges adaptert. A piros 
dugó megy a jobb oldali csatlakozóba, ez csökkenti az elektromágneses interferencia iránti érzékenységet. A 
mérés menete megegyezik a fánál leírtakkal. 
 
2.6.3 Folyékony rakomány, bálák és egyéb különleges mérések 
Használatos szondák: KVGMS 300/91-es mérıtők KVGSE91 vagy KVGSG91-re szerelve KVGMK3810-es 
adapter kábellel (piros dugó a jobb csatlakozóba) 

Faforgács, fadarabok, szigetelı anyagok és hasonlók: 
A mérıtüskék behelyezésekor kerülje a rezgı mozgásokat! 
Egyébként a szonda és az anyag közötti rés meghamisíthatja a mérést. Az anyagnak elegendıen tömörnek kell 
lennie. Kétes mérési eredménynél ismételje meg néhányszor a mérést: A legmagasabb érték a legpontosabb. 
 
2.7 A mőszer beállítása 
A lépések a következıek: 
A „Mod” gomb lenyomása mellett nyomja meg röviden az „on/off” gombot. 
Tartsa nyomva a „Mod” gombot kb. 3 másodpercig, amíg a kijelzın megjelenik a „P of” felirat. 
 
I.) Automatikus kikapcsolási idı: „P of”: 
Percekben kell megadni. Ha mérés közben nem történt gomblenyomás, akkor a beállított idı elteltével magától 
kikapcsol a készülék. 
2. Nyomja meg a fel vagy a le gombokat és az éppen kiválasztott idıtartam jelenik meg majd a kijelezın. 
(off(ki), (1…120) perc) 
3. Állítsa be a kívánt idıt a fel és a le gombokkal. 
Lehetséges bemenetek: off   Nincs bekapcsolva az automatikus kikapcsolási funkció. 
    (1…120) perc  automatikus kikapcsolási idı percekben. 
4. Nyugtázza a beállított értéket az „on/off” gombbal. Megjelenik a kijelzın a „HLD Auto” felirat. 
II.) A kijelzett érték automatikus rögzítése („HLD Auto”) funkció: 
5. Nyomja meg a fel vagy a le gombokat és meg fog jelenni a kijelzın az éppen beállított HOLD funkció. 

„HLD oFF”: automatikus funkció ki van kapcsolva A hold-gomb megnyomása befagyasztja a 
mérést és újra elengedi 

„HLD on”: automatikus funkció be van kapcsolva a hold-gomb elindítja az új mérést és stabil 
mérési érték esetén a kijelzı kimerevedik. 

6. Adja meg a kívánt funkciót a fel és le gombokkal 
7. Nyugtázza a beállított értéket az „on/off” gombbal. Megjelenik a kijelzın a „Uni.t” felirat. 
III.) A hımérséklet mértékegységének kijelzése „Uni.t”: 
8. Nyomja meg a fel vagy a le gombokat és az aktuális hımérséklet mértékegység megjelenik a kijelzın (°C 
vagy °F). 
9. A fel ill. le gombokkal adja meg a kívánt mértékegységet. 
10. Nyugtázza a beállított értéket az „on/off” gombbal. Megjelenik a kijelzın a „Uni.%” felirat. 
IV.) A nedvesség mértékegységének kijelzése: 
11. Nyomja meg a fel vagy a le gombokat és az aktuális nedvesség mértékegység megjelenik a kijelzın: 
  Hımérséklet mértékegysége °C vagy °F. 
  Nedvesség tartalom u: „u” vagy nedves bázisú páratartalom „w”: „h2O” 
12. Nyugtázza a beállított értéket az „on/off” gombbal. 
13. Az értékek el lesznek tárolva, majd pedig a készülék újraindul. 
 
Figyelem: Ha a beállítás idıtartama alatt 60 másodpercig nincs gomblenyomás, akkor megszakad a beállítási 
folyamat. Az esetleges változtatások nem lesznek elmentve. 
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3. Rendszerüzenetek 

Err.1 = túl lett lépve a méréshatár 
-- = érzékelı hiba: nincs mérendı anyag (a mérési érték a megengedhetı tartomány alatt van), nincs 

érvényes jel vagy: töltés van a szondában, a mőszer ki fog sülni (pl. száraz fánál). 
Err.7 = rendszerhiba – a mőszer rendszerhibát észlelt (meghibásodott vagy a környezeti hımérséklet messze 

kívül esik a megengedett tartományon) 
Err.11 = érzékelı hiba vagy az értéket nem lehet kiszámolni. 
 
Az elem gyenge ha a kijelzı bal oldalán megjelenik a „BAT” felirat, egy rövid ideig még folytatódhat a mérés. 

Az elem kimerült és ki kell cserélni, ha a fı kijlezın megjelenik a „bAt” felirat. Mérés tovább már nem 
lehetséges. 

 
A mőszer kalibrálása: 
A nagyobb pontosság érdekében minden 12 hónapban érdemes a vásárlás helyére a Kvalifik Kft.-hez 
visszaküldeni a mőszert, külön díjazás ellenében kalibrálásra (esetleg pontosításra). 
 
Figyelem: A használt elemeket speciális győjtıhelyen kell eldobni. 
Reklamáció elıtt kérjük, próbálkozzon elemcserével. 
 
A termékre 1 év garanciát vállalunk, amely az elemekre nem vonatkozik. A készülék felnyitása és 
szakszerőtlen kezelése a garancia elvesztéséhez vezet. Reklamáció esetén forduljon kereskedıjéhez és 
kérjük a vásárlási bizonylat (pénztárblokk) másolatát elvinni a komplett készülékkel együtt! 
 
Az elektronika 50 °C-nál magasabb hımérsékletet nem visel el, ezért az ebbıl származó károkért nem 
tudunk felelısséget vállalni. 
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A Függelék : Konverziós táblázat az építıanyagokhoz 
Állítsa a mőszert az „E” csoportra! Nedvesség tartalom „u” 

„E” 
kijelzés %-

ban 

Mész-
habarcs 

1 : 3 

Cement 
habarcs 

Gipsz 
vakolat 

Cement 
bevonatú  

padló 

Cement 
bevonatú 

padló 
(mőanyaggal) 

Cement 
bevonatú 

padló 
(bitumennel) 

Ardurapid 
cement 

bevonatú 
padló 

Anhydrit- 
bevonatú 

padló 

Gipsz 
bevonatú 

padló 

Fa-cement 
bevonatú 

padló 

Elastizel 
bevonatú 

padló 

Beton 
200 kg 

cement/m3 

Beton 
350 kg 

cement/m3 

Beton 
500 kg 

cement/m3 

Gáz 
beton 

(Hebel) 

Cement 
kötéső fa- 

forgács 
lemez 

Puha-rostos fa, 
Bitumen 

Styropor 

85,0  
 

 
 

  3,4  6,0  4,8  2,9       13,4  2,8  3,1  3,0       
80,0 19,2 

 

7,0 
 

18,0  3,0  4,5  4,6  2,4 5,8  6,4  16,0  11,7  2,3  2,7         
75,0 12,0 

 

5,5 
 

14,0    3,9    2,0 4,5  4,5  14,2  10,3  2,0  2,5    70,0     
70,0 9,5 

 

4,7 
 

11,0    3,7     3,1  3,0  12,8  8,7  1,8  2,4  2,5  53,8  24,0   
65,0 7,3 

 

4,0 
 

8,7  2,5  3,5  4,2   1,9  2,5  11,7  7,3  1,7      40,1     
60,0 6,4 

 

3,7 
 

7,0    3,4  4,0  1,6 1,6    11,0  6,7        34,7     
58,0 6,0 

 

3,6 
 

6,5           2,3  10,8  6,4             
56,0 5,5 

 

3,4 
 

6,0         1,2  2,0  10,5  5,8             
54,0 5,1 

 

3,4 
 

5,8  2,4    3,9       10,3  5,5  1,5  2,0    26,9  22,0   
52,0 4,5 

 

3,2 
 

5,3    3,3    1,5     10,0  5,3             
50,0 4,3 

 

3,1 
 

5,0        1,4     9,8  5,1        21,0     
48,0 4,0 

 

3,0 
 

4,8         0,8      3,8  1,4           
46,0 3,6 

 

2,8 
 

4,5  2,3    3,8     1,5  9,5  4,6        17,6  20,0   
44,0 3,5 

 

2,7 
 

4,1        1,3       4,4             
42,0 3,1 

 

 
 

3,8             9,2  4,2  1,3  1,7         
40,0 2,9 

 

2,6 
 

3,4  2,1    3,7  1,2 0,4  1,3  9,0  4,0          18,0   
38,0 2,7 

 

2,5 
 

3,0    3,0           3,8      2,0  12,0   30,1  
36,0 2,5 

 

2,4 
 

2,8  2,0           8,6  3,5          17,0   
34,0 2,3 

 

2,3 
 

2,6  1,9    3,6  1,1   1,0  8,4  3,3        10,0  16,3 28,0  
32,0 2,1 

 

 
 

2,4             8,1  2,8  1,2        15,5 27,0 25,0 
30,0 1,9 

 

2,2 
 

2,1  1,7    3,5  1,0 0,2    7,9          8,0  14,8 26,0  
28,0 1,8 

 

2,1 
 

2,0    2,8       0,7    2,5          14,2 25,0  
26,0 1,6 

 

2,0 
 

1,8  1,6    3,4  0,9     7,5      1,5    6,0  13,4  23,0 
24,0 1,4 

 

1,9 
 

1,4         0,1    7,3  2,0  1,0        12,8 21,0 21,0 
22,0 1,3 

 

1,7 
 

1,2      3,3  0,7               5,0  12,0 19,0 18,5 
20,0 1,2 

 

1,6 
 

1,0  1,5  2,7       0,5  6,8  1,8        4,5  11,0 17,0  
18,0 1,0 

 

1,5 
 

0,8      3,2                 4,0  10,2  16,0 
16,0 0,9 

 

1,4 
 

0,5  1,3      0,6     6,5            8,7  13,2 
14,0 0,8 

 

1,3 
 

0,3      3,1         1,4  0,9    1,5    8,0 10,7 12,0 
12,0 0,7 

 

1,2 
 

                       3,0  6,5  9,5 
10,0 0,6 

 

1,1 
 

    2,5  3,0  0,5   0,4  6,0      1,0      5,9 7,0 7,9 
8,0 0,5 

 

 
 

  1,0             1,2          5,4  7,5 
6,0 0,5 

 

1,0 
 

      2,9       5,6            4,8  6,5 
4,0 0,4 

 

0,9 
 

                       2,0  4,2  5,7 
2,0 0,3 

 

0,8 
 

  0,9  2,4  2,8  0,4                 3,7   

Példa: Mészhabarcsnál a kijelzett érték 38 % = 2,7 % pillanatnyi érték 



7/7 oldal 

B Függelék : Faanyag csoportok 
abura Hallea ciliata B 
african alstonia Alstonia congensis C 
african canarium Canarium schweifurtthii C 
afrikai dió Lovoa trichilioides D 
afromosia Pericopsis elata A 
afzelia Afzelia spp. B 
agba Gossweilerodendron balsamiferum C 
égerfa  C 
enyves éger Alnus glutinosa C 
éger Alnus rubra C 
alerce Fitzroya cuppressoides C 
alstonia Alstonia congensis C 
andiroba Carapa guianensis C 
magas kıris Fraxinus excelsior C 
amerikai kıris Fraxinus americana B 
ash, japanese  B 
ash, pau amarela  B 
balsafa Ochroma lagopus C 
basralocus Dicorynia paraensis C 
közönséges bükk Fagus sylvatica B 
berlinia Berlinia bracteosa C 
nyírfa  C 
black afara  B 
fás hanga Erica arborea C 
ceder  B 
pamutfa Ceiba pentandra C 
cirbolyafenyı Pinus cembra C 
szilva Prunus (spp.) C 
közönséges vadgesztenye Aesculus hippocastanum C 
szelídgesztenye Castanea sativa C 
bükkfa Fagus sylvatica B 
ciprus Cupressus (spp.)  
cypress, c. lusit  B 
cypress, real  C 
dahoma Piptadeniastrum africanum B 
daniellia (=ogea) Daniellia ogea C 
közönséges duglászfenyı Pseudotsuga menziesii C 
douka (=makore) Tieghemella africana C 
ébenfa  B 
ekki Lophira alate C 
szilfa Ulmus C 
emien (=african alstonia) Alstonia congensis C 
rezgı nyár Populus tremula C 
fromager (=ceiba) Ceiba pentandra C 
gaboon Aucoumea klaineana B 
hevea Hevea brasiliensis A 
hikoridió Carya (spp.) B 
hickory, bitternut  B 
hickory, poplar  C 
hickory, swap  B 
csertölgy Quercus ilex C 
közönséges gyertyán Carpinus betulus C 
ilomba Pycnanthus angolensis B 
imbuia Ocotea porosa A 
ipe Tabebuia (spp.) B 
iroko Chlorophora excelsa B 
izombé Testulea gabonensis C 
jacareuba Calophyllum brasiliense C 
eukaliptusz Eucalyptus marginata C 
kambala (=iroko) Chlorophora excelsa B  

 
karri Eucalyptus diversicolor C 
balzsamfa Dipterocarpus (spp.) C 
khaya Khaya ivorensis C 
kokrodua African afrormosia A 
kosipo (=omu) Entandrophragma candollei C 
lapacho (=ipe) Tabebuia (spp.) B 
európai vörösfenyı Larix decidua C 
limba Terminalia superba C 
kislevelő hárs Tilia cordata B 
amerikai hárs Tilia americana B 
logwood Haematoxlon Campechianu C 
mahagóni Swietenia macrophylla C 
makoré Tieghemella africana C 
makoré (afrikai körte)  Tieghemella heckelii C 
juharfa  C 
németfenyı Pinus pinaster C 
melêze  C 
fehér hikoridió Carya alba B 
niangon Heritiera utilis B 
niové Staudtia stipitata B 
niové bidinkala  A 
vörös tölgy Quercus rubra B 
fehér tölgy Quercus alba B 
kocsányos tölgy Quercus robur C 
kocsánytalan tölgy Quercus petraea C 
tölgy Quercus ilex C 
oak, sessile Quercus petraea C 
obeche Triplochiton scleroxylon B 
okoumé Aucoumea klaineana B 
omu Entandrophragma candollei C 
oregon pine Pseudotsuga menziesii C 
parana délfenyı Araucaria angustifolia B 
patagóniai ciprus Fitzroya cupressoides C 
nemes körte Pyrus communis B 
boróka Juniperus C 
erdei fenyı Pinus sylvestris C 
szilvafa  C 
nyárfa Populus (spp.) C 
purpleheart Peltogyne (spp. C 
red oak, american Quercus rubra B 
vörös szantálfa  C 
rio rosewood Dalbergia nigra B 
rózsafa Dalbergia (spp.) B 
lucfenyı Picea (spp.) C 
mandulafenyı Pinus pinea C 
tikfa Tectona grandis B 
tola, branca  C 
tola, real  A 
tola, red  A 
rezgı nyár Populus tremula C 
diófa Juglans C 
óriás tuja Thuja plicata C 
whire birch  C 
white mapple  C 
white oak, american Quercus alba B 
fehér nyár Populus alba C 
főzfa Salix (spp.) B 
nyírfa Betula alleghaniensis C 
yellow pine  C  

 
Kartonlemez B 
Parafa A 
Farostlemez C 
Kauramin utánzatú lemezek C  

 
Melamin utánzatú lemezek A 
Papír C 
Fenol gyanta utánzatú lemezek A 
Cellulóz tartalmú lemezek C  

 
Cellulóz szigeteléső fali panel C 
  
Textíliák C (D) 
   

 


