
PUŠIES IR EGLĖS TERASINIŲ LENTŲ IR DAILYLENČIŲ KOKYBĖS APRAŠYMAS

Mūsų internetinėje parduotuvėje rasite AB kokybės, eglės ir pušies obliuotų dailylenčių bei terasinių lentų. 

AB kategorija sudaro apie 70 % A ir apie 30 % B kokybės gaminių. 

Šiai kategorijai neleistini defektai: puvinys, grybas, briaunų su šakelėmis defektai, trūnijančios, iškritusios šakelės, 

mechaninės bei vabzdžių pažaidos. Kiti defektai, kurie neviršija normų, yra leistini. 

Defektai, kurie sumontavus lieka nematomi, yra leistini. 

Išsamesnius kokybės ir defektų paaiškinimus rasite lentelėje:

Medienos trūkumų pavadinimai AB rūšies terasinės lentos, dailylentės

1. Pamėlynavimai Leidžiama

12. Žievės liekanos

Neleidžiama13. Mechaninė pažaida

2. Ekscentriškumas Leidžiamas iki 30% lentų ilgio, jeigu ne platesnis kaip 5mm

3. Puvinys, grybas Neleidžiama

4. Briaunų su šakelėmis defektai Neleidžiama

Neleidžiama

5. Žievėtos šakelės Leidžiamas paslėptas gumbas, maks. dydis – 1/3 lentos 
pločio. Galioja tiesiniam metrui.

6. Trūnijančios šakelės Neleidžiama

7. Šakelės paviršiuje/giliai įaugę

Skersmuo iki 50 mm8. Šakelės paviršiuje/giliai įaugę

Skersmuo iki 15 mm

9. Iškritusi šakelė

Leistini maks. 25%per ilgį, kai maks. plotis neviršija 0,5 
mm. Kiaurieji plyšiai neleistini.

10. Įtrūkimai

Leistinas ilgis priklausomai nuo lentos pločio.11. Galinės atplaišos

Žievės liekanos leidžiamos maks. 5% tūrio, maks. 10% 
lentos ilgio.
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Medienos trūkumų pavadinimai AB rūšies terasinės lentos, dailylentės

Sumontuotiems gaminiams pretenzijos nebepriimamos.

Pelėsis neleidžiamas. Šviesiai mėlynos dėmės ar taškai 
maks. 10% tūrio leistini vienoje paviršiaus pusėje per 
plotį ir ties kraštu

14. Spalvos pokytis

Iki 50 mm ilgio12. Dervos sankaupos

Be apribojimų15. Įaugusi žievė

Neleidžiama16. Vabzdžių pažaida

Leidžiama, kai ilgis nėra per mažas17. Paviršiaus kokybė

Ilgis: +50 mm
Storis: +/-0,5 mm
Plotis: +/-0,5 mm

18. Leistinas nuokrypis

18% +/-2%19. Drėgningumas

Leidžiamas 2 m iki 8 mm20. Pluošto Įvijumas

Nėra apribojimų21. Kreivumas

10 mm dviem metrams22. Išsilenkimas

Leidžiamas 2 m iki 8 mm23. Išilginis iškreipimas išilgai krašto
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