
 

CHARACTERISTICS 
GRADES 

F1/W1 F2/W2 

Plēves laminēšana Plēvei jābūt tīrai, gluda un stingri pielīmēta pie saplākšņa virsmas Plēvei jābūt tīrai, gluda un stingri pielīmēta pie saplākšņa virsmas 

Filmas atslāņošanās, plēves atdalīšanās, plīsumi, 
neesamība, lobīšanās 

Atļauts vienā malā ne vairāk kā 3 mm ar nosacījumu, ka tas ir pārklāts 
ar mitrumu aizsargājošu krāsu 

Atļauts ne vairāk kā 2% no loksnes laukuma, ja tā ir pārklāta ar 
mitrumu izturīgu 

krāsu 

Koka9 struktūra, veseli saauguši zari, ieliktņi 
(prope) 

Pieļauj 
 

Pieļauj 

Plēves traipi un svītras uz virsmas 
 

Atļauti ne vairāk kā 15% no loksnes laukuma traipiem bez virsmas 
pārklājuma integritātes zuduma 

 
Pieļauj 

Matēti plankumi un svītras 
 

Atļauti ne vairāk kā 15% no loksnes laukuma traipiem bez virsmas 
pārklājuma integritātes zuduma 

 
Pieļauj 

Svītras un traipi no presēšanas plāksnēm 
 

Pieļauj 
 

Pieļauj 

Temperatūras traipi uz virsmas 
 

Nepieļauj 
Atļauts, nesabojājot pārklājumu 

 

Plēves pārklājumi (sabiezējumi, grumbas) 
 

Nepieļauj Atļauts bez ierobežojumiem ar platumu līdz 30 mm 

Filmas fragmentu pielīmēšanās virsmai 
 

Nepieļauj 

 
Pieļauj 

Sadegusi plēve (izdegšana) finiera defektu dēļ: 
plaisas, bojājumi, atdalīti zari 

Atļauts ar platumu līdz 
40 mm (4gb. uz loksnes virsmas.) 

Pieļauj 



Finiera defekts dēļ raupjas lobīšanas 

 
Atļauti ne vairāk kā 15% no loksnes laukuma Pieļauj 

Sadegusi plēve (izdegšana) finieru defektu dēļ: 
svītras un plankumi no slīpēšanas 

 
Nepieļauj 

Atļauts līdz 25% no loksnes laukuma 
 

Iekšējās kārtas defektu pēdas: atdalīti zari, caurumi 

 
Nepieļauj 

 
Pieļauj 

Iekšējā slāņa defektu pēdas: atvērts savienojums, 
plaisas 

 
Nepieļauj 

 
Pieļauj 

Iekšējā slāņa salīmes skaidas savienojuma vietas Atļauts bez virsējās kārtas pārklājuma bojājumiem 
 

Pieļauj 

Uz filmas virspuses ielīmētas finiera daļiņas Nepieļauj 
 

Pieļauj 

Iespiedumi Atļauts līdz 6 mm diametrā, ne vairāk kā 1 uz m2, ja plēve nav bojāta 
Atļauts ne vairāk kā 0,5 

mm dziļums bez sejas pārklājuma bojājumiem 

Skrāpējumi 
Atļauti nelieli skrāpējumi ja 

filma netiek nokasīta 
Atļauti, ja 

filma netiek nokasīta 

Apgriešanas defekti, malas 
šķelšanās 

Atļauti ne vairāk kā 3 mm gari, ja tie ir pārklāti ar mitrumu izturīgu 
krāsu 

Atļauti ne vairāk kā 10 
mm gari, ja tie ir pārklāti ar mitrumu izturīgu krāsu 

Krāsas notecējumi Atļauts ne vairāk kā 5 mm Atļauts ne vairāk kā 5 mm 

Finiera loksnes tūkums, skaidas trūkums malās  Nepieļauj Atļauts vienā malā, ne vairāk kā 5 mm dziļumā 

Delaminācija Nepieļauj Nepieļauj 

 


