
 

KONSTRUKCINĖS KLIJUOTOS MEDIENOS KOKYBĖS APRAŠYMAS  

Mūsų internetinėje parduotuvėje rasite maumedžio klijuotos medienos gaminių profiliuotoms sijoms. Mediena techniškai 
išdžiovinta iki 8 - 14 % drėgnumo. Suklijuota karštais, vandeniui atspariais klijais, klijavimo sujungimai pagal DIN EN 204, 
apkrovimai atitinka D4. 

Šiems gaminiams leidžiamas tam tikras kiekis medienos ydų ir mechaninio apdirbimo defektų, kaip skirtingo ilgio ir  storio 
lamelių, tačiau išlaikant gaminio matmenis 

Išsamesnius kokybės ir defektų paaiškinimus rasite lentelėje: 

Medienos ydų ir mechaninio apdirbimo defektai 
 

1. Šakelės sveikos, šviesios, suaugusios, dalinai suaugusios ir nesuaugusios (laikosi 

sandariai)  

Leidžiama be apribojimų 

2. Šakelės sveikos, tamsios, suaugusios, dalinai suaugusios ir nesuaugusios (laikosi 

sandariai) 

Leidžiama ne daugiai kaip 20 mm dydžio 

3. Šakelės iškrentančios (įskaitant kiaurymes nuo iškritusių šakelių) Leidžiama vienoje pusėje iki 15 mm 

4. Įtrūkimai nekiauryminiai Leidžiama ne daugiau kaip 1 mm pločio 

5. Sakų kišenėlės Leidžiama 

6. Kirmgraužos Neleidžiama 

7. Šerdis Leidžiama 

8. Pranara Leidžiama iki 30 mm ilgio 

9. Balana Neskaičiuojama 

10. Nuskėlimai, išlinkiai, išplėšimai, žievės apdraskymas Leidžiama ne daugiau kaip 5 mm gylio 

11. Grybeliniai pažeidimai (mėlynė, spalvotos dėmės) Leidžiami paviršiniai neištisiniai  

12. Sakų išsiskyrimas Leidžiama juostelių ir dėmių pavidalu 
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Medienos ydų ir mechaninio apdirbimo defektai 
 

13. Nepakankamas išfrezavimas Neleidžiama 

14. Nepakankamas suklijavimas Neleidžiama 

15. Puvinys Neleidžiama 

16. Skirtingų rūšių medienos lamelės Neleidžiama 

17. Sluoksnių kiekis  Leidžiama du ir daugiau 

18. Skerspjūvio matmenų ribiniai nuokrypiai Leidžiama +2 / -2 mm 

19. Sijos ilgis – pagal specifikaciją su užlaida Leidžiama +2 / -2 mm 

20. Trumpos atpjovos minimalus ilgis sujungtoje lamelėje  
 Nereglamentuojama 

21. Mini- smeigės vieta Nereglamentuojama 

22. Lamelių klijavimas tiek per storį, tiek per plotį Leidžiamas 

23. Įvairaus pjaustymo lamelės Leidžiamos 

Pastabos: 
* Mechaninio atsparumo reikalavimai visuose karkasinės sijos skerspjūviuose – ribinis stipris 80kg/1m. 
* 1 metro ilgio atkarpoje nuokrypis nuo šonų statmenumo turi būti ne didesnis kaip 1 mm. 
* Nuokrypis nuo plokštumo (iškreipimas) neturi būti didesnis nei 1,3 mm 1 metro ilgyje. 
* Nuokrypis nuo sijos krašto tiesumo išilgai 1 metro ilgio neturi būti didesnis nei 1,5 mm. 
* Sumontuotiems gaminiams pretenzijos nebepriimamos. 
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