
 

 

UAB „JŪRĖS MEDIS“ gaminamų klijuotos medienos konstrukcijų  

PAVIRŠIAUS VIZUALINĖS KOKYBĖS KLASIŲ APRAŠAS 
 

Paruošta pagal Vokietijos klijuotos medienos tyrimų laboratorijos (bendrijos) 

(Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V.) pateikiamas rekomendacijas. 
 

Specialūs reikalavimai arba kriterijai atskirais atvejais (kiti, žemiau neapibūdinti reikalavimai) yra tiekėjo ir pirkėjo 

susitarimo objektas, t.y. specifikuojami papildomai produkto pateikimo sąlygose ir aprašymuose. 
 

Eil.

Nr. 
KRITERIJAI1 Industrinė kokybė Standartinė kokybė 

1. 

 
Sveikos suaugusios šakos 2, 3 

Leidžiama Leidžiama 

2. 

 
Iškrentančios ir nesuaugusios 

šakos su žievės likučiais 2, 3 

Leidžiama 

Iki ≤ 20 mm 4 

leidžiama, nuo  

> 20 mm 4 būtinas 

teisingai parinktas ir 

kokybiškas 

gamyklinis 

užtaisymas. 



 

 

3. 

 
Sakų "kišenės" 3, 5 

Stovis pateikimo metu 

Leidžiama 

Sakų "kišenės" iki 5 

mm pločio yra 

leidžiamos. Didesnio 

pločio sakų kišenėms 

būtinas teisingai 

parinktas ir 

kokybiškas 

gamyklinis 

užtaisymas. 

4. 

 
Defektų užtaisymai "laiveliais" arba 

dirbtiniais kamščiais 3
 

Nėra būtina Leidžiama 

5. 

 
Glaisto pagalba atliekami šakų ir plyšių 

pataisymai 3 

Pataisymų kiekis neribojamas 

Nėra būtina 

Leidžiama 6, jeigu 

užsakyme 

nereikalaujama 

kitaip. 



 

 

6. 

 
Vabzdžių poveikis, kirmgraužos 3 

Leidžiami išgraužti 

kanalai iki 2 mm 

Leidžiama išgraužų 

skylutės iki 2 mm 

pločio. Didesnio 

diametro 

kirmgraužoms 

būtinas teisingai 

parinktas ir 

kokybiškas 

gamyklinis 

užtaisymas.  

7. 

 
Šerdies vamzdelis 

Leidžiama Leidžiama 

8. 

 
Įplyšimai nuo džiovinimo 3, 5, 7 

Stovis pateikimo metu 

Neribojama 
Leidžiamas plotis iki 

2 mm 



 

 

9. 

 
Spalvos pakitimai dėl 

pamėlynavimų, taip pat raudoni 

ir rudi dryžiai 5 

Stovis pateikimo metu 

Neribojama 

Iki 10% bendro 

matomo detalės 

paviršiaus ploto 

10     10. 

 
Pelėsis 5 

Stovis pateikimo metu 

Neleidžiamas Neleidžiamas 

11. 

 
Įvairūs nešvarumai 5 

Stovis pateikimo metu 

Leidžiama iki 10% 

detalės paviršiaus 

ploto 

Neleidžiama 



 

 

12. 

 
Atstumas tarp dyginių sujungimų 

Neribojamas Neribojamas 

13. 

 
Paviršius 

Leidžiami 

neišobliavimai  iki 

5% paviršiaus ploto 

ne>3mm gylio 

Obliuotas su 

nuimtais kantais, 

jeigu užsakyme 

nereikalaujama 

kitaip, pvz. kantai 

statūs. 

Leidžiamos 

obliavimo bangelės 

iki 1 mm gylio. 

14. 

 
Įaugusi žievė 

Leidžiama 

Plotis iki 10 mm, 

ilgis iki 60 mm.  

Didesniems 

įaugusios žievės 

defektams būtinas 

teisingai parinktas ir 

kokybiškas 

gamyklinis 

užtaisymas. 



 

 

15. 

 
Išplėšimai 

Leidžiama 

Gylis iki 2 mm, 

skersmuo iki 15 mm. 

Didesniems 

išplėšimams būtinas 

teisingai parinktas ir 

kokybiškas 

gamyklinis 

užtaisymas. 

 

PASTABOS: 
 

1  Nukrypimai nuo apibrėžtų ribinių verčių kriterijams 2, 3, 6-9, 12,13 ir 15 turi būti tokiose ribose: 

➢ daugiausiai 3 nukrypimai / 1m2 STANDARTINEI vizualinės paviršiaus kokybės klasei. 

2  Didžiausias leistinas šakos dydis priklauso nuo stiprumo klasės pagal DIN 4074-1:2012 

3  Skaičius neribojamas. 

4  Šakų skersmens matavimas analogiškas kaip atskirų šakų matavimas pagal DIN 4074-1:2012, 

5.1.2.1. 

5  Stovis pateikimo metu. 

6  Užpildo mišinys, kurį vėliau būtų galima dažyti, turi būti aiškiai nurodytas užsakyme.     

7 Kaip ir visuose konstrukciniuose medžio masyvo gaminiuose gali būti įplyšimų. Plyšimo gylis 

matuojamas 0,1 mm storio juostiniu matuokliu. Nepriklausomai nuo statybinės konstrukcijos paviršiaus 

kokybės, elementams, kurie nėra veikiami tempimo įtempių statmenai pluošto, plyšimo gylis gali būti 

ne daugiau 1/6 konstrukcijos pločio iš kiekvienos pusės ir elementams, kurie yra veikiami tempimo 

įtempių statmenai pluoštui įplyšimų gylis, gali būti ne daugiau 1/8 detalės pločio iš kiekvienos pusės. 

Esant gilesniems įtrūkimams, nekritinę būseną turėtų patikrinti ekspertas. 

 

Jeigu užsakyme nėra susitarimo dėl paviršiaus kokybės klasės, įprastai gaminiai pateikiami 

standartinės vizualinės paviršiaus kokybės klasės. 

 
        Klijuota sluoksninė mediena, lyginant ją su masyvia neklijuota mediena, yra skilinėjimams 

atsparesnis medienos produktas. Dėl klimato ar aplinkos sąlygų keitimosi ir svyravimų atsiradę 

plyšimai medienos paviršiuje yra neišvengiami. Jie nėra traktuojami kaip skilinėjimai, yra leidžiami, 

ir neturi įtakos klijuotos detalės stiprumui. 


