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Trävaror– Terminologi –
Del 6: Dimensioner för sågat virke
Round and sawn timber – Terminology – Part 6: Terms relating to dimensions
of sawn timber
Europastandarden EN 844-6:1997 gäller som svensk standard. Detta dokument
innehåller den svenska språkversionen av EN 844-6: 1997.
Motsvarigheten och aktualiteten i svensk standard till de publikationer som omnämns i denna standard framgår av ”Katalog över svensk standard”, som årligen
ges ut av SIS. I katalogen redovisas internationella och europeiska standarder
som fastställts som svenska standarder och övriga gällande svenska standarder.

Nationell information:
Referenser
SS-EN 844-serien består av 13 delar varav de 12 första nämns som referenser i
förordet. De nio första delarna är fastställda Europastandarder per den 30 september 1997. Del 13 är en lista på de i Europa vanligaste kommersiellt utnyttjade
träslagen.
De officiella språkversionerna på engelska, franska och tyska är sammanslagna i
samma dokument. I denna svenska språkversion finns de engelska, franska och
tyska begreppen medtagna men inte definitionerna och förklaringarna som endast
är på svenska.
Terminologin överensstämmer ej helt med TNC 96 ”Skogsordlistan”.

ICS 01.040.79;79.040
Standarder kan beställas hos SIS som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.
Postadress: SIS, Box 6455, 113 82 STOCKHOLM
Telefon: 08 - 610 30 00. Telefax: 08 - 30 77 57

Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av BST.
Telefon: 08 - 617 74 00. Telefax: 08 - 617 74 30
Prisgrupp K

Tryckt i december 1997
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EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 844-6

Mars 1997

ICS 01.040.79;79.040
Nyckelord:
trä, sågat virke, ordlista, dimensioner, flerspråkig terminologi

Svensk version

Trävaror – Terminologi –
Del 6: Dimensioner för sågat virke

Bois ronds et bois sciés –
Terminologie – Partie 6:
Termes relatifs aux
dimensions des bois sciés

Round and sawn timber –
Terminology – Part 6: Terms
relating to dimensions of sawn
timber

Rund- und Schnittholz –
Terminologie –Teil 6: Begriffe zu
Maßen von Schnittholz

Denna standard är den officiella svenska versionen av EN 844-6. För
översättningen svarar SIS.
Denna europeiska standard antogs av CEN 1997-02-27. CEN-medlemmar är
förpliktade att följa fordringarna i CEN/CENELECs interna bestämmelser som
anger på vilka villkor denna europeiska standard i oförändrat skick skall ges status
som nationell standard .
Aktuella förteckningar och bibliografiska referenser rörande sådana nationella
standarder kan på begäran erhållas från CENs centralsekretariat eller från någon
av CENs medlemmar.
Denna europeiska standard finns i tre officiella versioner (engelsk, fransk, tysk). En
version på något annat språk, översatt under ansvar av en CEN-medlem till sitt
eget språk och anmäld till centralsekretariatet har samma status som de officiella
versionerna.
CENs medlemmar är de nationella standardiseringsorganen i Belgien, Danmark,
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna,
Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och
Österrike.

CEN
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Central Secretariat: rue de Stassart 36, BE-1050 BRUSSELS
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Rätten till alla former av mångfaldigande och spridning i alla länder förbehållen
CEN och dess medlemmar
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