walls-farge (farget papir eller trykt farge)
flapp over til hele baksiden

walls.

Walls.
2020/2021

wall&water
kitchen wall
made in
norway

wall&water / concrete nature

1

med tanke på miljøet.

Gjør deg klar til å bli inspirert!
Ved å bruke elementer fra naturen i våre design,
visker vi ut grensene mellom inne og ute og
skaper et elegant uttrykk som er i tråd med
dagens trend. Bærekraft, natur og autentisitet
er viktige tema i dagens samfunn og noe som vi
tar på alvor.
Liker du det tradisjonelle, det moderne eller det
tidløse? I vår nye Wall&Water-kolleksjon vil du
uansett finne en dekor som passer for akkurat
deg. Veggpanelene våre er laget for å tåle både
travle, kaotiske morgener og sene kvelder med
lange varme bad.

bra for deg, bra for naturen.
ikke fordi vi må, men fordi vi vil.

2

relax, it’s BerryAlloc

3

wall&water.

kitchen wall.

36

4

walls.

10

Hvorfor velge Walls

6

Wall&Water
Kolleksjonsoversikt

10
28

Kitchen Wall
Kolleksjonsoversikt

36
40

Installering
Tilbehør
Teknisk informasjon

44
46
49

5

walls.

Borte bra
men hjemme best.
Ditt hjem er hva du gjør det til. Det er
derfor vår Wall&Water-kolleksjon har et
design for alle. Fordi det er viktig for oss

hvorfor velge

å sette vårt eget preg på hjemmet vårt.

6

Velg fra et omfattende utvalg av naturlige
motiver, design og ulike flisestørrelser og gi
ditt bad et nytt utseende.
Så hvis du er ute etter en allsidig, holdbar
og enkel måte å fornye badet eller
kjøkkenet ditt på, har du kommet til rett
sted.

7

Gjør badet om
til ditt private
spa, og skap en
atmosfære av
velvære. Våre
veggplater har
ikke noe imot det.

Velg Walls og
gled deg over
alle fordelene
Livstidsgaranti
Bare slapp av! Vi kan love deg livstidsgaranti for hvert
BerryAlloc-panel i hjemmet ditt.

livstidsgaranti

Enkel installasjon
Limt eller låst sammen, våre veggpaneler installeres raskt
med enkelt vedlikehold, selv om dette er første gang du
pusser opp eller er profesjonell håndverker.

hurtig og
enkel
installasjon

Vanntette
Våre veggpaneler er 100 % vanntette og tåler fukt samt
fuktige miljøer. Det gjør dem ekstremt egnet for bruk på
badet ditt. Plask rundt alt du vil, våre Walls er laget for å
tåle vann.

vanntett

UV-bestandige
Slipp solen inn og ikke tenk på om veggpanelene vil
falme. De er UV-bestandige og vil ikke endre seg over tid.

UV-bestandig

Miljøvennlig
Vi tar miljøutfordringer på alvor og lever opp til kravene
som stilles for bærekraftig utvikling.
Vi produserer og resirkulerer uten å skade miljøet.

8

wall&water / royal eik

miljøvennlig

9

wall&water.

royal eik

Veggene våre skal passe
til ditt hjem, din stil, dine
vaner ...

federa

Valget er ditt.
Vår kolleksjon har mange
flotte design som er lett
å forelske seg i.
10

wall&water / naturbetong

wall&water / naturbetong

11

Sval,
sjarmerende
og nordisk.
Slapp av og skap
en perfekt følelse av
velvære.

Et urbant og
dynamisk utseende

kom i relax
mode

12

wall&water /naturbetong

wall&water / naturbetong

13

Et innbydende og lunt interiør som
skaper ro og fred i sjelen. Sort kalk har et
pudderaktig utseende med sorte nyanser
– trendy og nedtonet eleganse.

Maskulint og
elegant.

For de som
ønsker å skape
en atmosfære
av fred og ro.
14

wall&water / sort kalk

wall&water / sort kalk

15

Vår nye Sandstein er
klassisk og tidløs i stil,
enkel og sofistikert.

Innbydende med en
naturtro overflate av
slipt stein. Klassisk
dekor som du kan ha
glede av i mange år.

Rene linjer med nedtonet
sort/hvitt-design og interiør
skaper et harmonisk og
luftig uttrykk

Tidløs.

Skap et utseende som oser
av balanse og kontroll.

16

wall&water / concrete
sandsteinnature

wall&water / sandstein

17

Start dagen
med et friskt
og ekte smil.

18

wall&water / hvit marmor

Hvit marmor er
innbydende med en
beroligende mykhet.
Den har et estetisk
og naturtro utseende
som er rikt på detaljer
og som utsondrer en
følelse av ren luksus.
Det er du verdt!

wall&water / hvit marmor

19

Ta inn litt av naturens
egen skjønnhet.
Hver eneste dag.

Fra tid til annen
gjør det godt å
stoppe litt opp
og se seg rundt.

Våre design er inspirert av
skandinavisk natur.

20

wall&water / concrete
brooklyn nature
betong

wall&water / sbrooklyn betong

21

Kombiner
elementer
fra naturen
for å skape
en god
stemning.

22

wall&water / stromboli marmor

Stromboli Marmor – for deg som vil være litt dristig,
men likevel sofistikert.

Visste du at de
fleste fargene
brukt i skandinavisk
interiør er monokrome?
En fargepalett som
aldri går av moten.

Er du glad i å kombinere
svart, hvitt og grått? Da er det
skinnende overflater, rene linjer
og stram orden som gjelder!

wall&water / stromboli marmor

23

Gjør badet ditt til et fristed der du kan
slappe av og roe deg ned. Royal Oak
har det perfekte naturlige utseendet
som gir deg den zen-tiden du fortjener.

Det handler
om de enkle
gledene i livet.
24

wall&water / royal eik

Bruk litt farge for å skape en atmosfære av
varme, velvære og hygge. Alt du trenger
for å nyte de enkle gledene. Den følelsen
av såpe på glatt hud og dampen fra et
varmt bad …

wall&water / royal eik

25

Federa har den retrolooken som tar deg rett
tilbake til barndommen
- de koselige
sommerferiene hos
besteforeldre og på hytta
– glade, bekymringsløse
minner.

Nostalgi.

26

wall&water / concrete
federa nature

wall&water / federa

27

wall
&water

Flisestørrelser

kolleksjonsoversikt

høyglans

Det finnes et
design for
enhver livsstil
slett

60x240 cm

60x120 cm

60x60 cm

60x30 cm

børstet

Husk: Detaljene er viktige.
Finn riktig tilbehør på side 46.

panelstørrelse: 620x2400x10,2 mm
dekor: 600x2400 mm
fuge: lysegrå

satin

60x15 cm

28

20x30 cm

per pakke

per pall

Antall

2 paneler

20 pakker

Brutto mål

2,98 m2

59,52 m2

Netto lysmål

2,88 m2

57,6 m2

Vekt

22,7 kg

467 kg

20x240 cm

29

Uendelig mange
alternativer
exclusive

hvit snø
slett
satin
62001750
nobb. 56435014

hvit snø
60x30
satin
62000441
nobb. 50083403

hvit snø
20x30
satin
62001725
nobb. 56435101

hvit marmor
60x240
høyglans
62001731
nobb. 56435237

exclusive

hvit snø
60x120
høyglans
62001724
nobb. 56435097

30

wall&water / kolleksjonsoversikt

hvit snø
60x30
høyglans
1960-7943
nobb. 44810246

hvit snø
60x15
høyglans
1960-7946
nobb. 44810254

hvit snø
20x30
høyglans
1960-7942
nobb. 44810265

sandstein
60x120
børstet
62001727
nobb.56435192

exclusive

hvit marmor
60x120
høyglans
62001730
nobb. 56435222

exclusive

sandstein
60x60
børstet
62001728
nobb. 56435203

exclusive

hvit marmor
60x120
satin
62001801
nobb. 56435377

exclusive

sandstein
60x30
børstet
62001726
nobb. 56435184

exclusive

hvit marmor
60x60
satin
62001800
nobb. 56435241

exclusive

sandstein
20x30
børstet
62001729
nobb. 56435218

wall&water / kolleksjonsoversikt
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exclusive

brooklyn betong
slett
børstet
62001827
nobb. 56435025

exclusive

santorini marmor
60x30
satin
62001745
nobb. 56435294

32

wall&water / kolleksjonsoversikt

brooklyn betong
60x60
børstet
62001739
nobb. 56435135

exclusive

santorini marmor
60x240
satin
62001805
nobb. 56435313

naturbetong
60x240
børstet
62001735
nobb. 56435120

naturbetong
60x30
børstet
62001733
nobb. 56435116

betong
60x60
satin
1960-7967
nobb. 44810322

betong
60x30
satin
1960-7963
nobb. 44810337

royal eik
60x30
børstet
62001747
nobb. 56435332

sement
slett
børstet
62000448
nobb. 50083475

sement
60x60
satin
62000446
nobb. 50083456

sement
60x30
satin
62000447
nobb. 50083460

exclusive

royal eik
20x240
børstet
62001746
nobb. 56435324

exclusive

santorini marmor
60x60
satin
62001744
nobb. 56435305

wall&water / kolleksjonsoversikt
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exclusive

lys skifer
60x120
høyglans
62001736
nobb. 56435154

exclusive

skifer natur
60x120
børstet
62002029
nobb. 57255845

34

wall&water / kolleksjonsoversikt

lys skifer
60x15
høyglans
1840-7736
nobb. 53411801

lys skifer
60x60
satin
62001737
nobb. 56435165

lys skifer
60x30
satin
1841-7733
nobb. 53411820

exclusive

skifer natur
60x60
børstet
62002030
nobb. 57255872

sort kalk
60x60
satin
62001740
nobb. 56435146

exclusive

skifer natur
60x240
høyglans
62001829
nobb. 56435173

skifer natur
60x30
høyglans
1840-5923
nobb. 53411797

federa
slett
børstet
62001828
nobb. 56435044

sort kalk
slett
satin
62001826
nobb. 56435033

exclusive

stjerneblå
60x60
høyglans
62001760
nobb. 56435358

stromboli marmor
60x60
høyglans
62001743
nobb. 56435286

exclusive

stromboli marmor
60x120
børstet
62001742
nobb. 56435275

exclusive

stjerneblå
60x30
høyglans
62001759
nobb. 56435343

wall&water / kolleksjonsoversikt
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kitchen
wall.

Vår Kitchenwall kolleksjon
tåler varme, vann og til og med
direkte sprut med kokende
vann.

Den vanskelige delen?
Å velge design.
36

kitchen wall / sort kalk fiskeben

37

Det er bare
så herlig enkelt.

Du kan enkelt og raskt installere panelene
selv. De er også ideelle og velegnet for
renovering. Alt du trenger er BerryAlloc
monteringslim og litt fritid.

38

kitchen wall / hvit snø 10x10

Lurer du på om våre
Walls vil passe til ditt
interiør? Selvfølgelig vil
det, fordi det finnes et
design for ethvert hjem.
Om det er til din koselige
hytte, moderne byleilighet
eller livlige familiehjem
– veggene våre vil passe
perfekt.
39

sandstein hexagon

kitchen
wall

flisestørrelser
Finn din farge og mønster så setter du i gang.
Resultatet vil gjøre dine venner misunnelig.

kolleksjonsoversikt

subway 20x10

30x10 cm

slett

fiskeben

hexagon

15x3,75cm

stjerneblå subway

Merk: fiskeben kan ikke
installeres oppå hverandre.

10x10 cm

NATUR BETONG 30x10

sandstone subway

kitchen wall /

overflater

satin

sort kalk fiskeben

40

brick

høyglans

panelstørrelse: 1200x600x2,2 mm
fuge: lys grå
per pakke

per pall

Antall

1 panel

40 pakker

Mål m2

0,72 m2

28,8 m2

Vekt

2,4 kg

102,8 kg

Husk: Detaljene er viktig.
Finn riktig tilbehør på side 48.

41

noe for enhver
smak
kitchen
wall.

42

santorini marmor
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: slett | allover
62001722
nobb. 56434314

sement
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: slett
62001787
nobb. 56434136

sement
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: fiskeben
62001713
nobb. 56434242

hvit snø
1200x600x2 mm
overflate: høyglans
fliseinndeling: slett
62001811
nobb. 56434185

hvit snø
1200x600x2 mm
overflate: høyglans
fliseinndeling: 15 x 3,75
62001808
nobb. 56434174

lys skifer
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: 30 x 10
62001807
nobb. 56434280

lys skifer
1200x600x2
overflate: satin
fliseinndeling: fiskeben | herringbone
62001714
nobb. 56434238

børstet titan
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: slett | allover
62001719
nobb. 56273715

hvit snø
1200x600x2 mm
overflate: høyglans
fliseinndeling: 10 x 10
62001809
nobb. 56434295

hvit snø
1200x600x2 mm
overflate: høyglans
fliseinndeling: 30 x 10
62001810
nobb. 56434306

hvit snø
1200x600x2 mm
overflate: høyglans
fliseinndeling: subway 20 x 10
62001718
nobb. 56434257

skifer natur
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: murstein
62001806
nobb. 56434166

skifer natur
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: hexagon
62001717
nobb. 56434204

stjerneblå
1200x600x2 mm
overflate: høyglans
fliseinndeling: subway 20 x 10
62001757
nobb. 56434261

sandstein
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: Subway 20 x 10
62001716
nobb. 56434223

sandstein
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: hexagon
62001715
nobb. 56434193

naturbetong
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: 30 x 10
62001720
nobb. 56434140

stjerneblå
1200x600x2 mm
overflate: høyglans
fliseinndeling: 10 x 10
62001758
nobb. 56434276

sort kalk
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: 30 x 10
62001799
nobb. 56434155

sort kalk
1200x600x2 mm
overflate: satin
fliseinndeling: fiskeben
62001756
nobb. 56434212

kitchen wall / kolleksjonsoversikt

kitchen wall / kolleksjonsoversikt
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hurtig og
enkel
installasjon

Forny badet
med Wall&Water
på 1-2-3.

Hvordan installere
Kitchen Wall?
Trinn for trinn.

Wall&Water panelene bør fortrinnsvis monteres på et stenderverk.

1. Fjern plastfolien på baksiden av panelet

Det unike klikklåssystemet, som er utviklet hos vår ingeniøravdeling

og gni baksiden litt med et sandpapir på

i Norge, gjør panelene enkle å klikke sammen. Resultatet er en glatt

60-80 korn.

vegg uten synlige skjøter. Badet er klart på null komma niks!
Panelene kan også limes direkte på massive vegger - forutsatt at disse

2. Bruk BerryAlloc Lim på den eksisterende

er helt rette og glatte. Har veggen ulik dybde (f.eks. brystning på deler

veggen. Fjerne beskyttelsesfolien på

av veggen), kan du feste spikerslag med lik tykkelse som brystningen og

forsiden av panelet foran deg fortsett

dermed få en vegg i lodd.

med neste panel for å kunne ekskludere
noen synsfeil.

Hvis du vil lære mer om BerryAlloc Walls og hvordan du installerer
instruksjoner osv. og youtube.com/berryalloc.

5 cm

3. Husk å la en avstand på 2-3 mm
være mellom panel og kjøkkenbenk for

20 cm

dem, og til www.berryalloc.com for en installasjonsvideo,

tetningsmasse.

4. Forsikre deg om at panelet ikke glir
oppe. Dette kan være:

30 cm

ved å bruke noe for å holde panelet

5 cm

- To pigger (jevnet)
- To mynter (jevnet)

For å lære mer om installasjon, gå til vår
hjemmeside www.berryalloc.com

44

wall&water / installasjon

kitchen wall / installasjon
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tilbehør. wall&water

Lett fra start til finish.
Forskjellen ligger i
detaljene.
Gå for en enkel og effektiv installasjon
med vårt smarte tilbehør. De gjør arbeidet
enklere når du installerer veggpanelene

hjørnelist innvendig
2-delt
alu 2,4 M, 90 G
9400-3017
nobb. 44899343

hjørnelist utvendig
alu 2,4 M, 90 G
63000718
nobb. 51115332

hjørnelist innvendig
2-delt
hvit 2,4 M, 90 G
63000033
nobb. 49004272

hjørnelist utvendig
hvit 2,4 M, 90 G
63000719
nobb. 52317345

hjørnelist innvendig
2-delt

hydroloc skjult innvendig hjørneprofil
alu, 2,350 M, 90 G
63000716
nobb. 50863820

alu 2,4 M, 135 G
63000073
nobb. 49004336

våre.
Du kan bruke våre profiler til å gi en
jevn overgang med en annen vegg.
Velg mellom en lys hvit farge eller gå
for et moderne aluminiumsutseende.

46

wall&water / tilbehør

hjørnelist innvendig
2-delt
hvit 2,4 M, 135 G
63000075
nobb. 49004317

hydroloc skjult utvendig hjørneprofil
alu, 2,350 M, 90 G
63000717
nobb. 50863865

sokkellist m/bunnspor
alu 2,4 M
9406-3017
nobb. 45533263

avslutningslist/L-list
alu 2,4 M
261405
nobb. 44115937

sokkellist m/bunnspor
hvit 2,4 M
63000038
nobb. 49004366

avslutningslist/L-list
hvit 2,4 M
63000031
nobb. 49004253

wall&water / tilbehør
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tilbehør.
wall&water
skjøteprofil skjult
alu 0,53 M
63000783
nobb. 53006705

wipes
9310-0023
nobb. 47403402

kitchen wall
BerryAlloc
monteringslim
9310-0027
nobb. 48350975

slagkloss
9310-0020
Nobb. 45533252

teknisk datablad. wall&water

Skruer til wall&water
paneler og lister
30 mm
9310-0015
nobb. 44931354
45 mm
9310-0016
nobb. 48517257

TEKNISK DATABLAD – WALL&WATER
1.

1.1 Format
1.2 Pakking
1.3 Oppbygning
- overflate

skruer til hydroloc
skjult profil
profile
63000725
nobb. 50863854

sealant hvit
fugemasse hvit for paneler
og profiler, 290 ml
63000606
nobb. 50863835
sealant lys grå
fugemasse lys grå for paneler
og profiler, 290 ml
63000607
nobb. 50863846

- kjernemateriale
- bakside
1.4 Forsegling av skjøter
1.5 Installasjon
1.6 Klassifisering

2.

GENERELLE KRAV

Test standard

Enhet

Krav

Vanlige verdier

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

EN 324-1
EN 324-1
EN 324-1
Diagonalavvik
EN 13329
EN 13329
EN 318

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

± 0,4
± 1,0
± 0,5
< 1,0
< 0,15

2.9 Overflatehardhet
2.10 Motstand mot harde støt/fall
2.11 Flekkbestandighet

EN 20105
EN ISO 105
NT Build 059
NT Build 066
EN 438.2.26

Karakterskala
Karakterskala
mm
m
Rangering1)

Grå skala : > 4
Blå ull skala: > 6
Gruppe 1 & 2: 5
Gruppe 3 & 4: 4

± 0,4
± 0,5
± 0,25
< 0,5
< 0,10
< 0,10
δlsnitt 2,4
δwsnitt 2,6
>4
>6
0,42
1,0
5
5

-

Definisjoner:
lsnitt = dimensjonsvariasjoner, l wsnitt = dimensjonsvariasjoner, w
1)
Rangeringsskala fra 1 til 5, hvor 5 er beste rangering = ”Ingen synlig overflateendring”.

3.

ANDRE TEKNISKE DATA

Betegnelse

endeprofil alu
1,2m
9451-3017
nobb. 49511420

Test standard

Enhet

EN 717-2

mg/m2

3.2 Ripefasthet

EN 438.2.25

Rangering1)

3.3 Brannklasse

NS 3919

Klasse

EN 13501-1
-

3.4 Fugeavvik
1)

48

Høytrykkslaminat, HPL.
Papirene er impregnert med melamin- og fenolharpiks.
Kryssfiner, 7 lags.
Spantex - plastimpregnert (PE) stabiliseringssjikt.
Forsegles med BerryAlloc Sealant fugemasse.
Limfritt, mekanisk låssystem, installeres i henhold til monteringsveiledningen.
SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2410.
- Våtrumsgodkjent produkt i henhold til Byggebransjens Våtromsnorm (BVN)
Europeisk Teknisk Godkjenning nr. ETA-18/0735.

Betegnelse

3.1 Formaldehyd emisjon
endeprofil hvit
1,2m
9454-3017
nobb. 49511446

2400 x 600 x 10,2 mm (faktureringsformat: 2400 x 620 x 10,2)
2 paneler/pakke, dekor 2,88 m2 og pakke 2,98 m2 (vekt 22,6 kg)

Tykkelse av et element, t
Overflatelengde, l
Overflatebredde, w
Vinkelretthet av et element, q
Åpning mellom elementene, o
Omkant mellom elementene, h
Dimensjonsvariasjoner etter
endring i relativ fuktighet
2.8 Lysekthet

innvendig hjørnelist
alu
0,6m
9450-3017
nobb. 49511416

innvendig hjørnelist
hvit
0,6m
9453-3017
nobb. 49511435

PRODUKTBESKRIVELSE

Krav

Vanlige verdier

-

E1

-

1

Klasse

-

K2 (kledning)
In2 (overflater)
D-s2, d0

mm

< 0,3

< 0,2

h

Rangeringsskala fra 1 til 5, hvor 5 er beste rangering = ”Ingen synlig overflateendring”.

wall&water - kitchen wall / tilbehør

wall&water / teknisk datablad
Alloc AS
Fiboveien 26, N-4580 Lyngdal, Norge

www.berryalloc.com

01/2020
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teknisk datablad. kitchen wall

Ide og styling: Susanne Swegen
Foto: Aina C. Hole
Takk for lån av rekvisita:
Buene, Dekorhuset, Element, Granit, Ha det på badet, Montana,
Pur Norsk, Sigvartsen Steinindustri, Vola, Vitra, vaarbutikk.no

TEKNISK DATABLAD – KITCHEN WALL
1.

PRODUKTBESKRIVELSE

1.1 Format
1.2 Pakking
1.3 Oppbygning

1200 x 600 x 2,2 mm
1 plate/pakke = 0,72 m2 (vekt: 2,4 kg)
Kompakt høytrykkslaminat (HPL), med dekorpapir på toppen.
Papirene er impregnert med melamin- og fenolharpiks.

1.4 Kantforsegling
1.5 Installasjon

Forsegles med BerryAlloc Monteringslim (MS-polymer lim og fugemasse).
Limes til underlaget i henhold til monteringsveiledningen.

2.

GENERELLE KRAV

Betegnelse
2.1 Tykkelse av et element, t
2.2 Overflatens lengde, l
2.3 Overflatens bredde, w
2.4 Vinkelretthet av et element, q
2.6 Dimensionsvariasjoner etter
endring i relativ fuktighet
2.7 Lysekthet
2.8 Overflatens hardhet
2.9 Motstand mot harde støt/fall
2.10 Flekkbestandighet

1)

3.

Enhet
mm
mm
mm
mm
mm

Krav
± 0,2
± 1,0
± 1,05
< 0,3
-

Vanlige verdier
± 0,1
± 0,5
± 0,5
< 0,1
Ikke tilgjengelig

EN 20105
EN ISO 105
NT Build 059
NT Build 066
EN 438.2.26

Karakterskala
Karakterskala
mm
m
Rangering1)

Grå skala : > 4
Blå ull skala: > 6
Gruppe 1 & 2: 5
Gruppe 3 & 4: 4

>4
>6
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
5
5

Rangeringsskala fra 1 til 5, hvor 5 er beste rangering = ”Ingen synlig overflateendring”.

ANDRE TEKNISKE DATA

Betegnelse

Teststandard

Enhet

Krav

Vanlige verdier

3.1 Formaldehyd, emisjon

EN 717-2

mg/m2 h

-

E1

3.2 Ripefasthet

EN 438.2.25

Betygsskala1)

-

1

3.3 Brannklasse

EN 13501-1

Klass

-

C-s1, d0

3.4 Fugeavvik

-

mm

< 0,3

< 0,2

1)

50

Teststandard
EN 324-1
EN 324-1
EN 324-1
Diagonalavvik
EN 318

Rangeringsskala fra 1 til 5, hvor 5 er beste rangering = ”Ingen synlig overflateendring”.
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