Saplākšņu iedalījums pēc segfiniera izskata
Bērza saplākšņi Riga Ply pēc segfiniera izskata tiek iedalīti šķirās B, S, BB, WG, WGE, C (ja loksnei
segfinieriem ir dažādas šķiras, tad apzīmējot, pirmā ir augstākā šķira un atdalītā ar šķērssvītru zemākā šķira, piem. B/BB).

B šķira
Pārklāšanai ar augstas kvalitātes caurspīdīgiem apdares materiāliem.

Vainu un defektu kategorija

Pieļaujamais daudzums

Punktveida zari

Pieļauti

Veseli, saauguši zari

Pieļauti līdz atsevišķam max Ø 6 mm, ja kopējā
diametru summa nav lielāka par 12 mm/m²
Pieļauts, bet nenozīmīgs

Koksnes struktūras neviendabīgums
Pārklājumi (pārlaidsavienojumi, finieru malu
pārlaišana)
Koksnes krāsu dažādība

Nav pieļauti

Nenoslīpēti laukumi

Nav pieļauti

Malu defekti no slīpēšanas un apzāģēšanas

Pieļauti līdz 2 mm no malas (ja nevar redzēt līmi)

Pieļauta neizteikta

B šķira pieļauj vienlaicīgi ne vairāk kā 3 iepriekš minētās vainas un defektus.
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S šķira
Pārklāšanai ar caurspīdīgiem un tonētiem apdares materiāliem.

Vainu un defektu kategorija

Pieļaujamais daudzums

Punktveida zari

Pieļauti

Veseli, saauguši zari

Pieļauti līdz atsevišķam max Ø 20 mm, ja kopējā
diametru summa nav lielāka par 50 mm/m²
Pieļauts

Koksnes struktūras neviendabīgums
Māzerainums (izteiktu haotisku koksnes
šķiedru izvietojums)
Aiztepētas nesakļāvušas plaisas un
plīsumi
Sakļāvušās plaisas un plīsumi

Nav pieļauts
Pieļautas līdz atsevišķam max platumam 2 mm un
atsevišķam max garumam 200 mm, un ne vairāk kā 1
uz loksnes platuma m
Pieļautas līdz atsevišķam max garumam 200 mm un
ne vairāk kā 2 uz loksnes platuma m.

Pārklājumi (pārlaidsavienojumi, finieru
malu pārlaišana)
Koksnes krāsu dažādība
Koksnes iekrāsojuma svēdras

Nav pieļauti

Citi iekrāsojumi

Nav pieļauts

Lobīšanas defekti, iespiedumi un risas

Nav pieļauts

Ieliktņi

Pieļauti, ja pareizi iestrādāti, saskaņoti krāsu toņi un
ne vairāk kā 1/m²
Pieļauta, ja gadījuma rakstura

Līmes caurspiešanās (līmes izspiešanās
caur segfinieri, izveidojot laukumus uz
plātnes virsmas)

Pieļauta neizteikta
Pieļauj nedaudz

Nenoslīpēti laukumi

Nav pieļauti

Malu defekti no slīpēšanas un
apzāģēšanas, aiztepēti
Segfinieru paplatināšana

Pieļauti līdz 5 mm no malas, ne visā garumā
Pieļauta, ja labi iestrādāta, saskaņoti krāsu toņi

S šķira pieļauj vienlaicīgi ne vairāk kā 6 iepriekš minētās vainas un defektus.
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BB šķira
Celtniecībā un celtniecības konstrukcijās, kā arī iekšējos (telpas) apstākļos,
krāsojot vai apdarot (aplīmējot).

Vainu un defektu kategorija

Pieļaujamais daudzums

Punktveida zari

Pieļauti

Veseli, saauguši zari

Pieļauti līdz atsevišķam max Ø 25 mm, ja kopējā
diametru summa nav lielāka par 60 mm/m²
Pieļauti līdz atsevišķam max Ø 6 mm, ja kopējā
diametru summa nav lielāka par 25 mm/m²
Pieļauts

Citi zari un caurumi, aizķitēti
Koksnes struktūras neviendabīgums
Aiztepētas nesakļāvušas plaisas un
plīsumi
Sakļāvušās plaisas un plīsumi
Koksnes krāsu dažādība,
iekrāsojums, krāsas svītras,
svēdras, brūnējums
Vaļējas saduras (savienojumi),
aiztepētas
Pārklājumi (pārlaidsavienojumi,
finieru malu pārlaišana)
Lobīšanas defekti, iespiedumi un
risas
Palielināts raupjums
Ieliktņi

Pieļautas līdz atsevišķam max platumam 2 mm un
atsevišķam max garumam 200 mm, un ne vairāk kā 1
uz loksnes platuma m
Pieļautas līdz atsevišķam max garumam 200 mm un ne
vairāk kā 2 uz loksnes platuma m
Pieļauta līdz 30% no virsmas laukuma

Pieļautas līdz atsevišķam max platumam 2 mm un
atsevišķam max garumam 200 mm, un ne vairāk kā 1
uz loksnes platuma m
Nav pieļauti
Pieļauti, bet nenozīmīgi, līdz 2 cm2 uz loksni
Pieļauts, bet nenozīmīgs. Var būt līdz 10 cm2/m2,
aiztepēts - trīs defekti uz loksni
Pieļauti līdz 3% no loksnes virsmas

Caurslīpējumi (plātnes virsmas
laukumi, kuros segfinieris noslīpēts
līdz līmes kārtai vai dziļāk)
Nenoslīpēti laukumi

Pieļauti līdz 10 cm² uz katru loksnes laukuma
kvadrātmetru

Līmes caurspiešanās

Pieļauta līdz 5% no loksnes virsmas

Malu defekti no slīpēšanas un
apzāģēšanas, aiztepēti
Segfinieru paplatināšana

Pieļauti līdz 5 mm attālumā no malas, ne visā garumā

Nav pieļauti

Pieļauta

BB šķira pieļauj vienlaicīgi ne vairāk kā 9 iepriekš minētās vainas un defektus.
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WG šķira
Saplākšņa kreisā puse, celtniecības konstrukcijās un iepakošanai.

PIEZĪME
WGE ir WG šķiras saplākšņi, kuriem visas plaisas, izkritušo zaru vietas, plaisas zaros, izrāvumi,
iespiedumi un caurumi ir laboti vai aiztepēti. Nenoslīpēti laukumi nav pieļauti.

Vainu un defektu kategorija

Pieļaujamais daudzums

Punktveida zari

Pieļauti

Veseli, saauguši zari

Pieļauti līdz atsevišķam max Ø 65 mm, ja
kopējā diametru summa nav lielāka par 600 mm/m²

Bojāti, nesairuši zari

Pieļauti līdz atsevišķam max Ø 20 mm, ja
kopējā diametru summa nav lielāka par 200 mm/m²

Citi zari un caurumi

Pieļauti līdz atsevišķam max Ø 15 mm, ja kopējā
diametru summa nav lielāka par 100mm/m²

Koksnes struktūras neviendabīgums

Pieļauts

Nesakļāvušās plaisas un plīsumi

Pieļautas līdz atsevišķam max platumam 4 mm un ne
vairāk kā 2 uz loksnes platuma m
Pieļautas

Sakļāvušās plaisas un plīsumi

Koksnes krāsu dažādība, iekrāsojums, Pieļauts
krāsas svītras, svēdras, brūnējums
Vaļējas saduras (savienojumi),
Pieļautas līdz atsevišķam max platumam 3 mm
Pārklājumi (pārlaidsavienojumi,
finieru malu pārlaišana)
Lobīšanas defekti, iespiedumi un
risas
Palielināts raupjums

Nav pieļauti

Ieliktņi

Pieļauti

Caurslīpēšana

Pieļauta līdz 20 cm2 /m2

Nenoslīpēti laukumi

Pieļauti līdz 5% no loksnes laukuma

Līmes caurspiešanās

Pieļauta

Malu defekti no slīpēšanas un
apzāģēšanas
Segfinieru paplatināšana

Pieļauti līdz 5 mm attālumā no malas

Pieļauti, bet nedaudz
Pieļauts

Pieļauta

WG šķira pieļauj neierobežotu iepriekš minēto vainu un defektu skaitu.
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C šķira
Vainu un defektu kategorija
Veseli, saauguši un saauguši ar plaisām
zari
Citi zari un caurumi
Koksnes struktūras neviendabīgums

Pieļaujamais daudzums
Pieļauti
Pieļauti līdz atsevišķam max Ø 40 mm,
ne vairāk kā 10 uz loksnes m²
Pieļauts

Nesakļāvušās plaisas un plīsumi

Pieļautas līdz atsevišķam max platumam 10 mm
un atsevišķam max garumam 400 mm, un ≤ 5/m

Sakļāvušās plaisas un plīsumi

Pieļautas

Koksnes krāsu dažādība, iekrāsojums,
krāsas svītras, svēdras, brūnējums
Vaļējas saduras (savienojumi)

Pieļauta

Lobīšanas defekti, iespiedumi un risas

Pieļauti

Palielināts raupjums

Pieļauts

Līmes caurspiešanās

Pieļauta

Malu defekti no apzāģēšanas

Pieļauti līdz 5 mm attālumā no malas

Segfinieru paplatināšana

Pieļauta

Pieļautas līdz atsevišķam max platumam 7 mm

C šķira pieļauj neierobežotu iepriekš minēto vainu un defektu skaitu.
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