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Ar filmu pārklāto saplākšņu kvalitātes prasības 
 

Defekti un prasības Defektu ierobežojums pa šķirām 

А I šķira II šķira 

1.Atlīmējumi saplāksnī Nepieļauj Nepieļauj Pieļauj 100 cm2/m2 

2. Lamināta 

pielīmēšana 

Laminātam jābūt tīram, 

gludam un stingri 

pielīmētam saplākšņa 

virsmai 

Laminātam jābūt tīram, gludam un 

stingri pielīmētam saplākšņa 

virsmai 

Jābūt stingri 

pielīmētam 

saplākšņa virsmai 

vienā pusē 

3. Matēti plankumi 

lamināta virsmā 

Pieļauj vienā pusē līdz 

125  cm2 uz virsmas, vai 

piegriežot 35 cm2/m2 

Pieļauj līdz 125 cm2/m2 Pieļauj 

4. Piededzis lamināts 

joslu un plankumu veidā 

Nepieļauj Pieļauj joslu veidā līdz 10 mm 

platumā – 1 gab/platuma metru, 

Plankumu veidā līdz Ø 30 mm - 1 

gab/m2 vai nelimitē līdz Ø 10 mm 

Pieļauj 

neierobežotā 

daudzumā 

5. Vairākās kārtās 

pielīmēts lamināts 

(lamināta pārsegumi) 

tumšu joslu veidā 

Nepieļauj Pieļauj bez ierobežojumiem stingri 

pielīmētu ar platumu līdz 20 mm. 

Riga Smooth Mesh, Riga Mel, 

Riga Poliform, Riga Composite 

nepieļauj 

Pieļauj 

6. Lamināta pārrāvums 

pirms presēšanas 

Nepieļauj Pieļauj vienā pusē, ja ir rūpīgi 

nosegts. Riga Smooth Mesh, 

Riga Mel, Riga Poliform, 

Riga Composite nepieļauj 

Pieļauj 

7. Lamināta iztrūkums 

uz virsmas vai 

atlīmējumi pēc 

presēšanas 

Nepieļauj Nepieļauj Pieļauj 1/3 no 

loksnes vienas 

puses 

8. Lamināta atlieku 

pielīmēšanās uz 

virsmām 

Pieļauj vienā pusē 

nedaudz, līdz 3 gab, ar 

atsevišķiem izmēriem līdz 

1 cm2, gadījumos, ja 

atliekas vienā tonī ar 

virsmu. 

Saplākšņiem, kas pārklāts ar dark 

brown filmu, pieļauj ar kopējo 

laukumu līdz 10 cm2/m2. 

Saplākšņiem, kas pārklāti ar citas 

krāsas vai caurspīdīgu filmu, pieļauj 

kopējo laukumu līdz 10 cm2 uz 

loksni, un tikai gadījumos, ja 

atliekas vienā tonī ar virsmu. 

Pieļauj 

9. Iespiedumi, ja nav 

bojāts lamināts 

Pieļauj vienā pusē 

nedziļus, nedaudz. 

Pieļauj kopējo laukumu 2,5 cm2/m2, 

ja iespieduma platums nepārsniedz 

5 mm un garumu summa 

nepārsniedz 50 mm/m2 

Pieļauj 

10. Izciļņi Pieļauj vienā pusē 

nedaudz, ja nav bojāts 

lamināts 

Pieļauj ar kopējo laukumu līdz 

8 cm2 /m2 

Pieļauj 

11. Tepējuma vieta 

(valnītis uz augšu 

laminātā) 

Nepieļauj 

 

 

 

 

Pieļauj ar platumu līdz 10 mm, 

garumā līdz 300 mm vai 1 gab 

/platuma metru 

Pieļauj 
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Defekti un prasības Defektu ierobežojums pa šķirām 

А I šķira II šķira 

12. Ieskrāpējumi Pieļauj vienā pusē 

vieglus skrāpējumus līdz 

2 gab, ja lamināts nav 

caurskrāpēts 

Pieļauj, ja nav caurskrāpēts lamināts. Pieļauj 

13. Ieskrāpējumi 

Riga Poliform 

Vieglu skrāpējumu 

kopums (tikai klājuma 

vaska kārtā*) pieļaujams 

vienā pusē līdz 125 cm2 

uz virsmas vai piegriežot 

35 cm2/m2 

Pieļauj vieglu skrāpējumu kopums 

(tikai klājuma vaska kārtā*) 

pieļaujams līdz 100 cm2/m2. 

5 skrāpējumus ar dziļumu līdz 

0,1mm un ar garumu līdz 100 mm 

Skrāpējumus ar dziļumu 0,1-0,2 mm 

un garumu līdz 100mm (vienā pusē) 

Pieļauj 

13.Izplūdušas joslas 

uz virsmas (krāsas 

toņa vai spīduma 

atšķirības) 

Pieļauj nelielas uz vienas 

puses 

Pieļauj Pieļauj 

14. Lobītā finiera 

iztrūkums. 

Nepieļauj Pieļauj vienā finiera kārtā ar platumu 

3 mm un līdz 100 mm garumu. 

Saplākšņa malām jābūt stingrām, ja 

standartizmērs. 

Pieļauj vienā kārtā 

ar platumu 5 mm 

visā loksnes 

garumā. 

15. Laminētās virsmas 

noklāšana ar maliņu 

krāsu 

Pieļauj līdz 3 mm krāsas 

uzklāšanu uz laminētās 

virsmas. Krāsa uz malām 

jānoklāj vienmērīgā slānī 

Pieļauj līdz 5 mm  krāsas uzklāšanu 

uz laminētās virsmas. Krāsa uz 

malām jānoklāj vienmērīgā slānī 

Pieļauj 

16. Maznozīmīgas 

raupjas vietas 

Pieļauj vienā pusē līdz 

25 cm2 uz virsmas ar 

atsevišķiem 

izmēriem līdz 5 cm2 

Pieļauj līdz 125 cm2 uz virsmas Pieļauj 

17. Sieta novirzes Nepieļauj Nepieļauj Pieļauj 

18. Mehāniski 

bojājumi 

Nepieļauj Nepieļauj Pieļauj 

19. Iezāģējumi Nepieļauj Nepieļauj Pieļauj vienu, 

garumā līdz10cm 

20. Iepresēti putekļi, 

kas redzami mazu 

punktiņu veidā uz 

virsmas (Riga Mel) 

Nepieļauj Pieļauj Pieļauj 

Kopējais defektu 

skaits 

Vienai pusei jābūt bez 

defektiem, otrā - ne 

vairāk kā 2 defektu veidi 

Vienā pusē var būt ne vairāk kā 

2 defektu veidi, otrā - ne vairāk kā 

5 defektu veidi 

Neierobežots 

 


