
Mūsų internetinėje parduotuvėje rasite AB ir B kokybės, obliuotų pušies ir eglės termo medienos gaminių. Šios 
kategorijos tarpusavyje skiriasi pagal leistiną medienos defektų joje pobūdį ir kiekį.

B kategorija. Produktai kokybiški, tačiau leistini tam tikri defektai, kurie neviršija nustatytų normų: išdegusios ar 
iškritusios šakos, skilimai. Neleistini defektai B kategorijai yra per visą ilgį sulūžusios, suskilusios lentos. 

AB kategorija. Į ją patenka A ir B kategorijos mediena, apytiksliu santykiu apie 70 % A ir apie 30 % B. AB ktegorijai 
leistinos mažos iškritusios šakelės, nedideli įskilimai, įtrūkimai, ištrupėjimai, išdegusios sakų kišenėlės. 

Defektai, kurie sumontavus lieka nematomi, yra leistini. 

Išsamesnius kokybės ir defektų paaiškinimus rasite lentelėje:

TERMO MEDIENOS GAMINIŲ KOKYBĖS APRAŠYMAS 

Medienos trūkumų pavadinimai
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AB kategorija B kategorija

1. Įaugusios ir iš dalies įaugusios 
sveikos šakos:

- pjautinėje medienoje,
kurios storis – iki 38 mm.

- pjautinėje medienoje,
kurios storis – virš 42 mm.

Leidžiamos, jei dydis – iki 50 mm.

Leidžiamos, jei dydis – iki 60 mm.

Leidžiamos

Leidžiamos

Leidžiamos2. Sveikos šakos su įtrūkimais Leidžiamos, išskyrus šakas, užimančias
visą gaminio gerąją pusę.

3. Iškritusios šakos ir šakų skylės, 
nesveikos, suirusios ir 
supuvusios šakos

Leidžiamos 

Iškrentančios šakos ir kiauros skylės, 
susidariusios po terminio apdorojimo, 
kurių skersmuo – iki 20 mm, 
vidutiniškai 1 vienetas 1 m ilgiui.

Neleidžiamos gerojoje pusėje.

Šakų skylės leidžiamos nugarinėje 
pusėje, jei jos nėra kiauros.

4. Skilimas, išplėšti medienos 
plaušai, pjovimo defektas gale, 
tuščiaviduris atspaudas, medienos 
plaušų iškilimas, tuštuma

Šie defektai neleidžiami gerojoje
pusėje, jei storis viršija 2,5 mm.
Leidžiami ne didesni kaip 5 mm šakų
skilimai.

Leidžiami nugarinėje pusėje

Leidžiami

3a. Šerpetos Gerojoje pusėje leidžiamos ne 
didesnės kaip 10 mm saugios 
šerpetos.

Nugarinėje pusėje leidžiamos be 
jokių apribojimų.

Gerojoje pusėje leidžiamos ne 
didesnės kaip 10 mm šerpetos ir
skylės nuo šerpetų.

Nugarinėje pusėje leidžiamos be 
jokių apribojimų.
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Pastaba: AB klasės profiliuotų medienos gaminių kokybė vertinama gaminio gerojoje pusėje. 97% produktų turi 
atitikti deklaruotą kategoriją.

* Leidžiami visi kiti čia neišvardyti defektai.

5. Nuodžiūvio įtrūkimai gerojoje 
pusėje, kurie nėra kiauri

Gerojoje pusėje leidžiami 
nuodžiūvio įtrūkimai, kurių bendras 
ilgis neviršija 1/10 gaminio ilgio.

Leidžiami nugarinėje pusėje

Leidžiami

6. Apvalūs (žiediniai) įtrūkimai ir 
spinduliniai įtrūkimai

Neleidžiami gerojoje pusėje.

Ne daugiau kaip 20 % gaminio ilgio 
nugarinėje pusėje

Bendras ilgis ne didesnis kaip
20% gaminio ilgio

7. Kiauri įtrūkimai

Leidžiamas įtrūkimo ilgis iki dydžio, 
atitinkančio gaminio plotį

NeleidžiamiNeleidžiami

8. Galiniai įtrūkimai Leidžiamas įtrūkimo ilgis iki dydžio, 
atitinkančio 1,5 gaminio plotį

Kirmgraužos leidžiamos 
nugarinėje pusėje

9. Kirmgrauža Kirmgraužos leidžiamos
nugarinėje pusėje

Leidžiama10. Šerdis Leidžiama

11. Sakų krešuliai ir skylės iš jų Gaminio gerojoje pusėje leidžiami iki 6 
mm pločio ir iki 80 mm ilgio krešuliai. 

Leidžiami nugarinėje pusėje

Leidžiami

12. Žievės ir medienos šono 
išsausėjimas

Neleidžiamas gerojoje pusėje. 

Leidžiamas nugarinėje pusėje

Leidžiamas

13. Kirminų išėstos skylės Neleidžiamos Neleidžiamos

14. Puvimas Neleidžiamas Neleidžiamos

15. Paviršiaus apdirbimas 
(obliavimo defektai – grubus 
obliavimas). 

Paviršiaus šiurkštumas (paviršiaus 
apdaila) turi būti tolygus 
(homogeniškas) per visą gaminio 
gerosios pusės ilgį. 

Leidžiamas nugarinėje pusėje

Leidžiami obliavimo defektai, kurių 
bendras plotas neviršija 1/5 gaminio 
paviršiaus, storio ir pločio nuokrypis 
+-1 mm.

Sumontuotiems gaminiams pretenzijos nebepriimamos.


