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KAYU LAPIS DAN PAPAN BLOK PENGGUNAAN UMUM 

1.  Ruang lingkup 

Standar ini meliputi acuan, definisi, lambang dan singkatan, istilah, klasifikasi, pembuatan, syarat
mutu, syarat ukuran, pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, syarat penandaan, dan cara
pengemasan, sebagai pedoman pengujian kayu lapis dan papan blok penggunaan umum yang
diproduksi di Indonesia. 

2.  A c u a n 

2.1.  Japanese Agricultural Standard Of Flywood For General Use No. 1639, 1986. 
2.2.  British Standard No. 6566 tahun 1985.  

3.  Definisi 

Kayu lapis dan papan blok penggunaan umum adalah kayu lapis dan papan blok yang dapat 
digunakan untuk berbagai keperluan tanpa diproses lebih lanjut. 

4.  Lambang dan Singkatan  

4.1. Ø adalah diameter cacat 
4.2. p adalah panjang kayu lapis 
4.3. t adalah tebal kayu lapis 
4.4. l adalah lebat kayu lapis 
4.5. bh adalah buah  

5.  Istilah 

5.1.  Berat kering mutlak adalah berat suatu benda yang telah bebas air sama sekali, yaitu diperoleh
pada keadaan kering oven.  

5.2.  Cacat adalah suatu kelainan yang terdapat pada kayu lapis yang dapat mempengaruhi mutu
kayu lapis tersebut.  

5.3.  Cacat alami adalah cacat yang terjadi atau terdapat pada kayu lapis yang disebabkan oleh faktor
alami.  

5.4.  Cacat teknis adalah cacat yang terjadi atau terdapat pada kayu lapis yang disebabkan oleh faktor
teknis atau proses pengolahan.  

5.5.  Cacat amplas adalah cacat yang terjadi pada saat pengamplasan.  

5.6.  Cacat kempa adalah cacat yang terjadi pada saat pengempaan.  

5.7.  Cacat pisau adalah cacat yang terjadi pada saat pengupasan.  

5.8.  Celah adalah cacat terbuka (alur) yang terjadi akibat kurang rapatnya sambungan venir. 
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5.9.  Damar basah adalah semacam getah yang bersifat lekat dan basah.  

5.10.  Delaminasi adalah mengelupasnya venir pada bagian tepi kayu lapis.  

5.11.  Dempul adalah bahan yang dipergunakan untuk menambal cacat terbuka pada kayu lapis.  

5.12.  Diagonal adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada
permukaan kayu lapis.  

5.13.  Goresan adalah cacat yang terjadi pada permukaan kayu lapis karena goresan.  

5.14.  Kadar air adalah jumlah air yang terdapat didalam kayu lapis yang dinyatakan dalam persen
(%) terhadap kayu lapis dalam keadaan kering mutlak.  

5.15.  Kantung damar adalah rongga yang terdapat diantara lingkaran tumbuh atau tempat lainnya
didalam kayu yang berisi semacam getah dalam keadaan padat.  

5.16.  Kayu gergajian adalah kayu persegi empat dengan ukuran tertentu yang diperoleh dengan
menggergaji kayu bundar atau kayu lainnya.  

5.17.  Kayu lapis adalah suatu produk yang diperoleh dengan cara menyusun bersilangan tegak lurus
lembaran venir yang diikat dengan perekat.  

5.18.  Kayu lapis/papan blok contoh adalah kayu lapis atau papn blok yang diambil dari suatu partai
dengan cara atau metode pengambilan contoh yang telah ditetapkan, sehingga dapat mewakili partai
tersebut dalam pengujian.  

5.19.  Ketebalan tidak rata adalah keragaman tebal pada satu lembar kayu lapis dan papan blok
penggunaan umum.  

5.20.  Koefisien adalah angka koreksi keteguhan rekat kayu lapis, yang besarnya ditentukan oleh
rasio atau perbandingan antara tebal inti dengan lapisan muka.  

5.21.  Kulit tersisip adalah kulit yang tertutup oleh kayu, apabila kulitnya hilang dapat
mengakibatkan celah atau lubang pada kayu.  

5.22.  Lapisan belakang adalah lapisan pada bagian belakang kayu lapis dan papan blok yang
mutunya tidak perlu sebaik lapisan muka.  

5.23.  Lapisan dalam adalah lapisan pada bagian dalam kayu lapis dan papan blok.  

5.24.  Lapisan inti adalah lapisan tengah kayu lapis dan papan blok.  

5.25.  Lapisan muka adalah lapisan pada bagian muka kayu lapis dan papan blok yang mempunyai
mutu lebih baik dari pada lapisan belakang ataupun lapisan dalam.  

5.26.  Lapuk adalah keadaan kayu yang ditandai dengan buram/tidak bercahayanya warna kayu,
berkurangnya kekuatan dan terjadinya pelunakan pada kayu.  

5.27.  Lepuh adalah tempat atau bagian dari venir yang tidak melekat, sedangkan disekitarnya
melekat 

5.28.  Lubang gerek adalah lubang yang berpenampang sempit bulat atau panjang, yang disebabkan
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oleh serangan serangga penggerek atau cacing laut. 

5.29.  Mata kayu (Mk) adalah bagian dari cabang atau ranting yang dikelilingi oleh pertumbuhan
kayu, penampang lintangnya berbentuk bulat atau lonjong, terdiri dari: 

5.29.1.  Mata kayu sehat (Mks) adalah mata kayu yang bebas dari pembusukan, berpenampang keras
dan berwarna sama atau lebih tua daripada warna kayu disekitarnya. 

5.29.2.  Mata kayu busuk (Mkb) adalah mata kayu yang menunjukkan tanda pembusukan. Bagian
kayunya lebih lunak dibandingkan dengan kayu disekitarnya, bila busuknya sudah lanjut, maka kayu
dapat berlubang atau mata kayunya lepas. 

5.30.  Mutu kayu lapis dan papan blok adalah suatu nilai kegunaan kayu lapis dan papan blok, yang
tingkatannya ditentukan oleh faktor cacat. 

5.31.  Noda adalah cacat yang disebabkan oleh bekas perekat, kertas, oli atau minyak pada
permukaan kayu lapis. 

5.32.  Papan blok adalah kayu lapis yang lapisan intinya terdiri dari potongan kayu gergajian atau
potongan kayu lapis atau potongan papan lainnya. 

5.33.  Pecah adalah terpisahnya serat kayu. 

5.34.  Perekat adalah suatu bahan yang dapat mengikat dua buah benda melalui ikatan permukaan. 

5.35.  Permukaan kasar adalah bagian permukaan kayu lapis yang masih kasar bila dibandingkan
dengan bagian lain pada permukaan tersebut. 

5.36.  Perubahan warna adalah penyimpangan warna dari warna aslinya, biasanya disebabkan oleh
jamur, reaksi antara besi pisau kupas dengan zat ekstraktif dari kayu, bahan kimia dalam perekat  dan
sebagainya. 

5.37.  Potongan kasar adalah cacat pada bagian tepi kayu lapis yangterjadi pada saat pemotongan. 

5.38.  Sambungan adalah garis pertemuan sisi tebal antara dua lembar venir pada bidang yang sama. 

5.39.  Sisipan adalah suatu bentuk tambalan yang sempit memanjang pada bagian tepi kayu lapis. 

5.40.  Tambalan adalah penutupan cacat terbuka dengan venir dan memakai perekat. 

5.41.  Tumpang tindih adalah suatu keadaan di mana venir yang membentuk kayu lapis salah letak
sehingga menghimpit venir di sebelahnya. 

5.42.  Ukuran kurang adalah cacat yang disebabkan oleh adanya ukuran venir yang lebih pendek
daripada ukuran kayu lapis. 

5.43.  Ukuran nominal adalah ukuran baku yang berlaku dalam perdagangan. 

5.44.  Venir adalah lembaran tipis kayu yang dihasilkan dengan cara mengupas atau menyayat kayu
bundar atau kayu persegian. 

6.  Klasifikasi 
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6.1.  Tipe kayu lapis dan papan blok 

Kayu lapis dan papan blok penggunaan umum diklasifikasikan menjadi 4 tipe berdasarkan kekuatan
ikatan perekatnya yaitu: 

6.1.1.  Tipe Eksterior I, adalah kayu lapis dan papan blok yang dalam penggunaannya tahan terhadap
cuaca dalam waktu relatif lama. 

6.1.2.  Tipe Eksterior II, adalah kayu lapis dan papan blok yang dalam penggunaannya tahan
terhadap cuaca dalam waktu relatif pendek. 

6.1.3.  Tipe Interior I, adalah kayu lapis dan papan blok yang dalam penggunaannya hanya tahan
terhadap kelembaban udara tinggi. 

6.1.4.  Tipe Interior II, adalah kayu lapis dan papan blok yang dalam penggunaannya hanya tahan
terhadap kelembaban udara rendah. 

6.2.  Mutu kayu lapis dan papan blok 

Penetapan mutu kayu lapis dan papan blok penggunaan umum didasarkan pada mutu penampilan
dengan cara: 

6.2.1.  Penetapan mutu berdasarkan pada lapisan muka, terdiri dari kode kelas mutu berturut-turut A, 
B, C dan D, maksudnya adalah lapisan mukanya memenuhi persyaratan mutu A, B, C dan D,
sedangkan lapisan belakangnya memenuhi persyaratan minimal mutu lapisan belakang. 

6.2.2.  Penetapan mutu berdasarkan mutu lapisan muka dan lapisan belakang, terdiri dari kode kelas
mutu A/A, A/B, A/C, A/D, B/B, B/C, B/D, C/C, C/D dan D/D, maksudnya adalah huruf pertama
menyatakan persyaratan mutu lapisan muka, sedangkan huruf terakhir menyatakan persyaratan mutu
lapisan belakang. 

7.  Syarat Mutu 

7.1.  Syarat mutu penampilan 

7.1.1.  Syarat umum 

a) Tidak diperkenankan adanya delaminasi dan lepuh. 

b) Pada lapisan dalam diperkenankan adanya cacat berupa mata kayu sehat/busuk, 
lubang gerek, kulit tersisip, kantung damar, damar basah, perubahan warna, pecah, 
tambalan, permukaan kasar, sambungan, sisipan dan cacat lain asalkan tidak 
mempengaruhi permukaan kayu lapis. 

7.1.2.  Syarat khusus 

a) Syarat khusus mutu penampilan lapisan muka tercantum pada Tabel 1. 

Tabel 1. Persyaratan mutu lapisan muka 

No. Cacat
Mutu

A B C
1 CACAT ALAMI
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1.1. Mata kayu
Sehat Ø < 25 mm, 4 bh, 

tersebar, diamplas rata
Ø < 45 mm, 6 bh, tersebar, 
diamplas rata

Tidak dibatasi, tersebar, 
diamplas rata

Busuk Tidak diperkenankan Ø < 15 mm, 6 bh, tersebar, 
didempul diamplas rata

Ø < 25 mm, tersebar, 
didempul, diamplas rata

1.2. Lubang
Gerek bulat Ø < 1 mm, 5 bh, 

tersebar, didempul, 
diamplas rata, bebas 
dari pinggiran hitam

Ø < 2 mm, tersebar, 
didempul, diamplas rata

Tidak dibatasi, tersebar, 
didempul, diamplas rata

Gerek panjang Tidak diperkenankan Ø < 1 mm x 10 mm jumlah 4 
kali luas permukaan kayu 
lapis dalam m2, tersebar, 
didempul, diamplas rata

Tidak dibatasi, tersebar, 
didempul, diamplas rata

Lubang lainnya Ø < 1 mm, 5 bh, 
tersebar, didempul, 
diamplas rata, bebas 
dari pinggiran hitam

Ø < 2 mm, tersebar, 
didempul, diamplas rata

Tidak dibatasi, tersebar, 
didempul, diamplas rata

1.3. Kantung damar/kulit 
tersisip

Diperkenankan, 
didempul

Diperkenankan, didempul Diperkenankan, 
didempul

1.4. Damar basah Tidak diperkenankan Tidak diperkenankan Sedikit

1.5. Perubahan warna Tidak diperkenankan < 5% luas permukaan < 10% luas permukaan
1.6. Lapuk Tidka diperkenankan Tidak diperkenankan Sedikit
1.7. Retak melintang Tidak diperkenankan Panjang < 50 mm, seperti 

rambut
Panjang < 100 mm, 
seperti rambut

2. CACAT TEKNIS
2.1. Pecah < 2 mm x 250 mm, 

atau < 3 mm x 200 mm 
tiap ujung < 2 bh, 
didempul, diamplas 
rata

< 2 mm x 600 mm, atau < 3 
mm x 350 mm tiap ujung < 3 
bh, didempul, diamplas rata

< 5 mm x 1/3 p, 
didempul, diamplas rata

2.2. Tambalan Tidak diperkenankan Tidak diperkenankan < 5 mm x 60 mm, 1 bh, 
rapat, warna sesuai

2.3. Permukaan kasar Tidak diperkenankan Tidak diperkenankan Sedikit, didempul, 
diamplas rata

2.4. Sambungan < 2 bh, rapat, warna 
sesuai, arah serat 
sejajar sisi kayu lapis

Diperkenankan, rapat, warna 
sesuai, arah serat sejajar sisi 
kayu lapis

Diperkenankan, rapat, 
arah serat sejajar sisi 
kayu lapis

2.5. Sisipan < 10 mm x 150 mm, 1 
bh, rapat, warna sesuai, 
dipinggir kayu lapis

< 20 mm x 200 mm, 1 bh, 
rapat, warna sesuai, dipinggir 
kayu lapis

Tidak dibatasi, rapat, 
warna sesuai

2.6. Cacat pisau Tidak diperkenankan Tidak diperkenankan < 1 mm, halus

2.7. Cacat kempa Tidak diperkenankan Sedikit, didempul, diamplas 
rata

Tidak mencolok, 
didempul, diamplas rata

2.8. Cacat amplas Tidak diperkenankan Tidak diperkenankan Tidak diperkenankan
2.9. Goresan Tidak diperkenankan Tidak diperkenankan Diperbaiki, halus & rata
2.10. Noda perekat kertas, Tidak diperkenankan Tidak diperkenankan Sedikit
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b) Syarat khusus mutu penampilan lapisan dalam tercantum pada Tabel 2. 

Tabel 2. Persyaratan mutu lapisan dalam 

c) Syarat minimal mutu penampilan lapisan belakang tercantum pada Tabel 3. 

Tabel 3. Persyaratan minimal mutu lapisan belakang 

7.2.   Kadar air 

Kadar air kayu lapis dan papan blok penggunaan umum tidak diperkenankan lebih dari 14%.

oli atau minyak
2.11. Ketebalan tidak rata Tidak diperkenankan Tidak diperkenankan Tidak diperkenankan
2.12. Potongan kasar Tidak diperkenankan Tidak diperkenankan Diperbaiki, halus

No. C a c a t
M u t u

A B C D
1. Tumpang tindih Tidak 

diperkenankan
Tidak diperkenankan < 5 mm x 100 mm, 1 

bh
< 5 mm x 150 m
bh

2. Celah Tidak 
diperkenankan

< 2 mm, tidak 
tampak pada muka

< 3 mm, tidak 
tampak pada muka

< 5 mm

3. Ukuran panjang Tidak 
diperkenankan

Tidak diperkenankan < 3 mm x 12 mm, 1 
bh

< 5 mm x 20 mm

No. C a c a t Syarat Mutu
1. CACAT ALAMI
1.1 Mata kayu : - sehat 

                    - busuk
Tidak dibatasi 
Tidak dibatasi

1.2 Lubang      : - gerek bulat 
                    - gerek panjang 
                    - lainnya

Tidak dibatasi 
Tidak dibatasi 
Tidak dibatasi

1.3 Kulit tersisip/kantung damar Diperkenankan
1.4 Damar basah Diperkenankan, asal tidak mengganggu penggunaan
1.5 Perubahan warna Tidak dibatasi
1.6 Lapuk Sedikit
2. CACAT TEKNIS
2.1 Pecah < 5 mm x 1/2 p
2.2 Tambalan < 110 mm x 220 mm, 1 bh, rapat, warna sesuai
2.3 Permukaan kasar Tidak dibatasi
2.4 Sambungan Diperkenankan
2.5 Sisipan Tidak dibatasi, rapat
2.6 Cacat pisau Tidak mencolok, tidak mengganggu penggunaan
2.7 Cacat kempa Diperkenankan
2.8 Cacat amplas Sedikit
2.9 Goresan Tidak mencolok

2.10 Noda perekat, kertas, oli atau minyak Tidak mencolok
2.11 Ketebalan tidak rata Sedikit
2.12 Potongan kasar Sedikit
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7.3.   Keteguhan rekat 

7.3.1.   Keteguhan rekat pada kayu lapis penggunaan umum untuk setiap tipenya harus sesuai dengan 
persyaratan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Persyaratan keteguhan rekat kayu lapis 

7.3.2.   Keteguhan rekat pada papan blok penggunaan umum harus lulus uji sesuai dengan tipenya. 

8.   Syarat Ukuran 

8.1.   Sistem satuan ukuran 

Sistem satuan ukuran yang diterapkan adalah sistem satuan internasional (SI). 

8.2.   Alat ukur 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kayu lapis dikalibrasi oleh instansi yang berwenang. 

8.3.   Dimensi 

8.3.1.   Panjang, lebar dan tebal adalah dimensi nominal yang dinyatakan dalam satuan mm. 

8.3.2.   Kesikuan dinyatakan dengan selisih panjang kedua diagonal dalam satuan mm. 

8.4.   Toleransi dimensi 

Toleransi dimensi untuk semua ukuran kayu lapis penggunaan umum disyaratkan seperti tercantum 
pada Tabel 5. 

Tabel 5. Toleransi dimensi kayu lapis dan papan blok 

9.   Pengambilan Contoh 

9.1.   Pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan visual 

Pengambilan contoh untuk pengujian visual (kasat mata) yaitu untuk uji dimensi dan mutu 
penampilan dilakukan secara sensus (100%), dan untuk pemeriksaan dilakukan secara acak dengan 
jumlah lembarnya tercantum pada Tabel 6.

No. Nilai keteguhan rekat rata-rata 
(kg/cm2) Kerusakan kayu rata-rata (%)

1. > 7 Tidak dipersyaratkan
2. 3,5 - < 7 > 50

No. Ukuran Toleransi

1. Panjang - 0,00 mm, + 1,6 mm

2. Lebar - 0,00 mm, + 1,6 mm

3. Tebal : < 6 mm 
             > 6 mm

+ 5% 
+ 3%

4. Kesikuan < 3 mm
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Tabel 6. Jumlah lembar kayu lapis/papan blok contoh 

9.2.   Pengambilan contoh untuk pengujian laboratoris 

Pengambilan contoh untuk pengujian laboratoris yaitu untuk uji kadar air dan uji keteguhan rekat 
dilakukan secara acak dengan jumlah lembarnya tercantum pada Tabel 6. 

9.3.   Pembuatan potongan uji 

Dari setiap lembar kayu lapis/papan blok contoh dibuat 5 (lima) buah potongan uji yang tersebar 
merata menurut garis diagonal dengan ukuran 300 mm x 300 mm. 

10.   Cara Uji 

10.1.   Uji visual (dimensi dan mutu penampilan) 

10.1.1.   Peralatan 

Meteran, jangka sorong, mikrometer dan kaca pembesar (loupe). 

10.1.2.   Syarat pengujian 

Pengujian dilakukan pada siang hari atau di tempat yang terang (dengan pencahayaan yang cukup), 
sehingga dapat mengamati semua cacat yang terdapat pada kayu lapis. 

10.1.3.   Pelaksanaan pengujian 

a)  Uji dimensi  

1. Panjang ditetapkan dari rata-rata hasil dua kali pengukuran jarak antara kedua sisi lebarnya.  
2. Lebar ditetapkan dari rata-rata hasil dua kali pengukuran jarak antara kedua sisi panjangnya.  
3. Tebal ditetapkan dari rata-rata hasil empat kali pengukuran pada keempat sudutnya.  
4. Kesikuan ditetapkan dari selisih hasil dua kali pengukuran panjang diagonalnya.  
5. Isi ditetapkan dengan cara mengalikan tebal, lebar dan panjang kayu lapis.  

b)  Uji mutu penampilan  

1. Pengujian meliputi jenis cacat, ukuran dan penyebaran cacat yang terdapat pada lapisan muka, 
lapisan dalam dan lapisan belakang kayu lapis.  

2. Setiap cacat yang ada tersebut dinilai dan ditetapkan mutunya sesuai dengan persyaratan.  
3. Mutu penampilan adalah mutu yang terendah.  
4. Apabila terdapat mutu dibawah yang diinginkan atau tidak sesuai dengan pesanan/kontrak, 

maka kayu lapis dan papan blok penggunaan umum tersebut ditolak uji.  

10.2.   Uji laboratoris (kadar air dan keteguhan rekat)

No. Jumlah lembar per partial
Jumlah lembar contoh
Visual Laboratoris

1. < 500 35 2
2. 501 - 1000 60 3
3. 1001 - 2000 80 4
4. > 2000 125 5
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10.2.1.   Uji kadar air 

a)  Peralatan 

Peralatan meliputi timbangan dan oven. 

b)  Contoh uji 

Dari setiap potongan uji dibuat 1 (satu) buah contoh uji kadar air dengan ukuran 100 mm x 100 mm, 
sehingga setiap lembar kayu lapis atau papan blok contoh terdapat 5 (lima) buah contoh uji kadar air.

c)  Pelaksanaan  

1. Contoh uji ditimbang, untuk mengetahui berat awal.  
2. Contoh uji dikeringkan dalam oven pada suhu 103°C ± 2°C.  
3. Contoh uji ditimbang kembali kemudian dikeringkan dalam oven sampai beratnya tetap (berat 

kering mutlak).  

d)  Perhitungan 

Kadar air contoh uji dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

                Ba - Bk          |Keterangan : 
Kadar air (%) = -------  X 100%  |Ba adalah berat awal contoh uji (gram) 
                  Bk             |Bk adalah berat kering mutlak contoh uji (gram)

Kadar air tiap lembar kayu lapis contoh adalah rata-rata kadar air kelima contoh ujinya. 

10.2.2.  Uji keteguhan rekat kayu lapis 

a)  Peralatan 

Peralatan meliputi oven, penangas, desikator, jangka sorong, kaca pembesar dan alat uji tarik. 

b)  Contoh uji  

1. Dari setiap potongan uji dibuat 4 (empat) buah contoh uji keteguhan rekat geser tarik dengan 
ukuran 100 mm x 25 mm, sehingga setiap lembar kayu lapis contoh terdapat 20 (dua puluh) 
buah contoh uji keteguhan rekat geser tarik.  

2. Terhadap contoh uji geser tarik diberikan perlakuan sebagai berikut:  

Buat takik bidang geser sedalam lapisan inti dengan lebar tidak lebih dari 3 mm, 
setengah dari jumlah contoh uji mempunyai orientasi retak kupas terbuka dan 
sisanya mempunyai orientasi retak tertutup. Bila arah beban sama dengan arah 
retak kupas berarti tertutup dan sebaliknya.  
Apabila tebal lapisan luar lebih kecil atau sama dengan 1,3 mm, maka ukuran 
bidang geser adalah 12,5 mm x 25 mm dan apabila tebal lapisan luar lebih besar 
dari 1,3 mm, maka ukuran bidang geser adalah 25 mm x 25 mm.  
Untuk kayu lapis yang venirnya lebih dari 3 lapis, contoh uji dibuat 3 lapis dulu 
dengan ketentuan setiap garis rekat harus terwakili.  

c)  Pelaksanaan pengujian 

Tipe Eksterior I  
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1. Contoh uji direbus dalam air mendidih selama 4 jam.  
2. Contoh uji dikeringkan dalam oven pada suhu 60°C ± 3°C selama 20 jam.  
3. Contoh uji direbus kembali dalam air mendidih selama 4 jam.  
4. Contoh uji direndam dalam air dingin selama 20 jam.  
5. Contoh uji tersebut diuji dengan alat geser tarik pada waktu masih basah.  

Tipe Eksterior II  

1. Contoh uji direbus dalam air mendidih selama 4 jam.  
2. Contoh uji dikeringkan dalam oven pada suhu 60°C ± 3°C selama 20 jam.  
3. Contoh uji direbus kembali dalam air mendidih selama 4 jam.  
4. Contoh uji dicelupkan dalam air dingin, sampai mencapai suhu kamar.  
5. Contoh uji tersebut diuji dengan alat uji geser tarik pada waktu masih basah.  

Tipe Interior I  

1. Contoh uji direndam dalam air panas pada suhu 60°C ± 3°C selama 3 jam.  
2. Contoh uji dicelupkan dalam air dingin, sampai mencapai suhu kamar.  
3. Contoh uji tersebut diuji dengan alat uji geser tarik pada waktu masih basah.  

Tipe Interior II 

Contoh uji diuji dengan alat geser tarik dalam keadaan kering tanpa perlakuan pendahuluan. 

d)  Perhitungan nilai keteguhan rekat  

1. Untuk menghitung nilai keteguhan rekat diperoleh dengan rumus: 
KR  =  KGT  x  Koefisien 
Keterangan : 
KR adalah nilai keteguhan rekat (kg/cm2) 
KGT adalah nilai keteguhan geser tarik (kg/cm2)  

2. Nilai keteguhan geser tarik diperoleh dengan rumus : 

          B             Keterangan : 
KGT  = -------          B adalah beban tarik (kg) 
        P x L           P adalah panjang bidang geser (cm) 
                        L adalah lebar bidang geser (cm) 

3. Rasio antara tebal lapisan inti dengan lapisan muka dan koefisien disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rasio antara tebal lapisan inti dengan lapisan muka dan koefisiennya 

4. Nilai kerusakan kayu dihitung dengan rumus 

No. Rasio antara tebal lapisan inti dengan 
lapisan muka Koefisien

1. 1,5  -  < 2,0 1,1
2. 2,0  -  < 2,5 1,2
3. 2,5  -  < 3,0 1,3
4. 3,0  -  < 3,5 1,4
5. 3,5  -  < 4,0 1,5
6. 4,0  -  < 4,5 1,7
7. > 4,5 2,0
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       LK             Keterangan : 
KK  = ----  x 100%    KK adalah kerusakan kayu (%) 
       LB             LK adalah luas kerusakan kayu pada bidang geser (mm2) 
                      LB adalah luas bidang geser (mm2) 

10.2.3.  Uji keteguhan rekat papan blok 

a)  Peralatan 

Peralatan meliputi oven, penangas, desikator, jangka sorong, kaca pembesar dan alat uji tarik. 

b)  Contoh uji 

Dari setiap potongan uji dibuat 4 (empat) buah contoh uji keteguhan rekat dengan uji delaminasi 
berukuran 75 mm x 75 mm, sehingga setiap lembar kayu lapis contoh terdapat 20 (dua puluh) buah 
contoh uji keteguhan rekat delaminasi. 

d) Pelaksanaan 

Tipe Eksterior I  

1. Contoh uji direbus dalam air mendidih selama 4 jam.  
2. Contoh uji dikeringkan dalam oven pada suhu 60°C ± 3°C selama 20 jam.  
3. Contoh uji direbus kembali dalam air mendidih selama 4 jam.  
4. Contoh uji dikeringkan dalam oven pada suhu 60°C ± 3°C 20 jam.  
5. Contoh uji diperiksa dan diukur panjang bagian yang mengelupas.  

Tipe Eksterior II  

1. Contoh uji direbus dalam air mendidih selama 4 jam.  
2. Contoh uji dikeringkan dalam oven pada suhu 60°C ± 3°C selama 20 jam.  
3. Contoh uji direbus kembali dalam air mendidih selama 4 jam.  
4. Contoh uji dikeringkan dalam oven pada suhu 60°C ± 3°C selama 3 jam.  
5. Contoh uji diperiksa dan diukur panjang bagian yang mengelupas.  

Tipe Interior I  

1. Contoh uji direndam dalam air panas pada suhu 70°C ± 3°C selama 2 jam.  
2. Contoh uji dikeringkan dalam oven pada suhu 60°C ± 3°C selama 3 jam.  
3. Contoh uji diperiksa dan diukur panjang bagian yang mengelupas.  

Tipe Interior II  

1. Contoh uji direndam dalam air hangat pada suhu 35°C ± 3°C selama 2 jam.  
2. Contoh uji dikeringkan dalam oven pada suhu 60°C ± 3°C selama 3 jam.  
3. Contoh uji diperiksa dan diukur panjang bagian yang mengelupas.  

10.2.4.  Uji emisi formaldehida 

Apabila diperlukan adanya uji emisi formaldehida, dapat dilakukan sesuai dengan SNI tentang Urea 
formaldehida cair untuk perekat kayu lapis. 

11.   Syarat Lulus Uji 
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11.1.   Kayu lapis dan papan blok contoh 

11.1.1.  Dimensi kayu lapis dan papan blok contoh dianggap lulus uji apabila penyimpangannya 
sesuai dengan toleransi yangditetapkan pada Tabel 4. 

11.1.2.  Mutu penampilan kayu lapis dan papan blok contoh dianggap lulus uji apabila mutunya 
sesuai dengan persyaratan mutu yang tercantum Tabel 1, 2 dan 3. 

11.1.3.  Kadar air kayu lapis dan papan blok contoh dianggap lulus uji apabila kadar air rata-ratanya 
tidak lebih dari 14%. 

11.1.4.  Contoh uji geser tarik kayu lapis dianggap memenuhi syarat apabila rata-rata nilai keteguhan 
rekat dan persentase kerusakan kayunya sesuai dengan persyaratan yangtercantum pada Tabel 7. 

11.1.5.  Contoh uji delaminasi papan blok dianggap memenuhi syarat apabila bagian yang 
mengelupasnya pada setiap garis rekat kurang dari 25 mm. 

Suatu lembar kayu lapis contoh dianggap lulus uji apabila minimal 90% contoh ujinya memenuhi 
syarat. 

11.2.   Partai kayu lapis 

11.2.1.  Apabila 90% atau lebih dari jumlah kayu lapis contoh uji, maka partai tersebut dinyatakan 
lulus uji. 

11.2.2.  Apabila yang lulus uji antara 70% - < 90%, maka pengujian diulang, dengan ketentuan 
jumlah contoh 2 (dua) kali jumlah contoh pertama. Apabila 90% hasil uji ulang lulus uji, maka partai 
tersebut dinyatakan lulus uji. 

11.2.3.  Apabila yang lulus uji pada pengujian pertama < 70% atau hasil uji ulang < 90%, maka 
partai tersebut dinyatakan tidak lulus uji. 

12.   Syarat Penandaan 

12.1.  Pada kayu lapis dan papan blok penggunaan umum 

Pada setiap lembar kayu lapis dan papan blok dimarkahkan tanda sebagai berikut:  

a. Nama pabrik (tanda pengenal perusahaan)  
b. Ukuran nominal (panjang, lebar, tebal)  
c. Tipe  
d. Mutu penampilan  

12.2.   Pada kemasan 

Tanda yang dimarkahkan pada satu sisi kemasan adalah:  

a. Buatan Indonesia  
b. Nama pabrik (tanda pengenal perusahaan)  
c. Ukuran nominal (panjang, lebar, tebal)  
d. Tipe kayu lapis dan papan blok penggunaan umum  
e. Mutu penampilan  
f. Nomor kemasan  
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g. Tujuan pengiriman (pelabuhan tujuan)  
h. Nomor SNI  
i. Tanda/keterangan lain atas kesepakatan antara penjual dengan pembeli.  

13.   Cara Pengemasan 

Kayu lapis penggunaan umum yang akan diekspor atau diperdagangkan harus dikemas sesuai 
dengan cara pemgemasan yangditetapkan. 
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