
Mūsų internetinėje parduotuvėje rasite AB, BC bei CC kokybės, ąžuolo, pušies bei maumedžio klijuotų medienos 
gaminių. Šios kategorijos tarpusavyje skiriasi pagal leistiną medienos defektų joje pobūdį ir kiekį.

AB kategorija. Produktai kokybiški, tačiau leistini tam tikri defektai, kurie neviršija nustatytų normų. Į ją patenka  A ir B 
kategorijos mediena, apytiksliu santykiu apie 70 % A ir apie 30 % B. Neleistini trukumai kaip kirmgraužos, grybeliniai 
pažeidimai, iškrentančios šakos, bei medienos pjovimo defektai.

BC kategorija. Į ją patenka  B ir C kategorijos mediena, apytiksliu santykiu apie 70 % B ir apie 30 % C. Neleistini 
trukumai kaip kirmgraužos bei medienos pjovimo defektai.

CC kategorija. Jai leistinas didesnis ir dažnesnis defektų kiekis. Neleistinas medienos pjovimo defektas. 

Visi skydai suklijuoti naudojant D4 kategorijos klijus pagal DIN EN 204 standartą.

Išsamesnius kokybės ir defektų paaiškinimus rasite lentelėje:

KLIJUOTŲ SKYDŲ KOKYBĖS APRAŠYMAS 

Medienos trūkumų
pavadinimai B kategorijaA kategorija C kategorija

1. Šakos sveikos 
šviesios ir tamsios, 
suaugusios

Neleidžiamos

Neleidžiamos

Neleidžiamos3. Šakos iškrentančios 
(užtaisytos 
glaistytuvu)

4. Įtrūkimai 
(nekiauryminiai)

Neleidžiamos Neatsižvelgiama į mažesnį dydį 
nei 5 mm.
Neleidžiami didesnio nei 10 mm 
dydžio ir 1 vnt. kiekio 1 m ilgio ir 
0,1 m pločio skydo plote

Neleidžiami Neleidžiami didesnio nei 0.3 mm 
pločio.
Leidžiami 100 mm ilgio ir 1 vnt. 
kiekio 1 m ilgio ir 0,1 m pločio 
skydo plote

Neleidžiami didesnio nei 0.6 mm 
pločio.
Leidžiami 150 mm ilgio ir 2 vnt. 
kiekio 1 m ilgio ir 0,1 m pločio 
skydo plote

Neatsižvelgiama į mažesnį dydį 
nei 10 mm.
Neleidžiami didesnio nei 15 mm 
dydžio ir 2 vnt. kiekio 1 m ilgio ir 
0,1 m pločio skydo plote

Neatsižvelgiama į mažesnį dydį 
nei 15 mm.
Neleidžiami didesnio nei 20 mm 
dydžio ir 3 vnt. kiekio 1 m ilgio ir 
0,1 m pločio skydo plote

2. Šakos sveikos 
šviesios ir tamsios, 
dalinai suaugusios, 
nesuaugusios
(laikosi sandariai)

Neatsižvelgiama į mažesnį dydį 
nei 5 mm.
Neleidžiami didesnio nei 10 mm 
dydžio ir 2 vnt. kiekio 1 m ilgio ir 
0,1 pločio skydo plote

Neatsižvelgiama į mažesnį dydį 
nei 10 mm.
Neleidžiami didesnio nei 15 mm 
dydžio ir 3 vnt. kiekio 1 m ilgio ir 
0,1 pločio skydo plote

5. Kišenės, 
praaugimas

Neleidžiamos Leidžiami iki 3 mm pločio ir 30 
mm ilgio ne didesnio kiekio nei  
2 vnt. 1 m ilgio ir 0,1 m pločio 
skydo plote

Leidžiami iki 3 mm pločio ir 40 
mm ilgio ne didesnio kiekio nei  
4 vnt. 1 m ilgio ir 0,1 m pločio 
skydo plote
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Medienos trūkumų
pavadinimai B kategorijaA kategorija C kategorija

7. Pluoštų pasvirimas Pasvirimas nuo lamelių 
ašies ne didesnis nei 
10 mm 1 m ilgiui

Pasvirimas nuo lamelių ašies ne 
didesnis nei 20 mm 1 m ilgiui

Pasvirimas nuo lamelių ašies ne 
didesnis nei 30 mm 1 m ilgiui

8. Balana
(maumedis, ąžuolas)

Leidžiama su išėjimu į sluoksnį, 
vienos lamelės plote ne daugiau 
nei 20 mm

Leidžiama su išėjimu į 
sluoksnį, vienos 
lamelės plote ne 
daugiau nei 10 mm

Leidžiama su išėjimu į sluoksnį, 
vienos lamelės plote ne daugiau 
nei 30 mm

6. Kirmgrauža Neleidžiama Neleidžiama Neleidžiama

11. Nuskėlimai, 
išplėšimai (užtaisyti 
glaistytuvu)

Leidžiami ne daugiau 
nei 5 mm gylio ant 
sluoksnio, kurio ilgis 
ne didesnis 5 mm

Leidžiami ne daugiau nei 5 mm 
gylio ant sluoksnio, kurio ilgis ne 
didesnis 15 mm

Leidžiami ne daugiau nei 5 mm 
gylio ant sluoksnio, kurio ilgis ne 
didesnis 25 mm

9. Cheminis dažymas 
(spalvotos dėmės) 
maumedžiui, ąžuolui

Leidžiama Leidžiama Leidžiama

10. Akutės, išraita Leidžiama Leidžiama Leidžiama

12. Grybeliniai 
pažeidimai 
(mėlynumas)

Neleidžiami Neleidžiami Taškinis

13. Medienos 
pjovimo defektas

Neleidžiamas Neleidžiamas Neleidžiamas

14. Sakų išsiskyrimas Taškinis Nevientisas (su juostomis ir 
dėmėmis)

Nevientisas (su juostomis ir 
dėmėmis)

15. Šerdis (be 
įtrūkimų)

Neleidžiama Leidžiama 1 vnt. ilgio iki 150 mm 
vnt./gam.

Leidžiama 3 vnt. ilgio iki 250 mm 
vnt./gam.

16. Glaistymas 
(užtepimas)

Leidžiama Leidžiama Leidžiama

17. Medienos rūšies 
defektai skydo 
galuose ir kraštuose

Neleidžiami Neleidžiami Leidžiami

Pastabos:
* Skyduose, kurių plotis nuo 600 mm ir ilgis nuo 2500 mm leidžiamos 3 defektų rūšys.
* Tarp užtepimų turi būti ne mažesnis 50 mm tarpas. Glaistymas (užtepimas) atitinka medienos spalvą.
* Sumontuotiems gaminiams pretenzijos nebepriimamos.
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