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TÖÖDELDUD PUITAKENDE JA -USTE PINNAKVALITEEDI VISUAALSE HINDAMISE DIREKTIIV. 
Direktiiv on välja antud september 2000, VFF, Frankfurt 2000 (HO.05) 

Käesolev direktiiv kehtib töödeldud puitakende ja aken-uste pinnakvaliteedi visuaalse hindamise kohta katva ja mittekatva värviga. 

Pinnakvaliteet tähendab uute puitakende puhul seisundit peale lõppviimistluse teostamist. Kattekihtide ülesehitus peab vastama tootja juhistele. Koos 

viimistluskihiga peab nõutav kihipaksus olema saavutatud.  

Puidutunnuste hindamisele kehtib DIN EN 942 „Puit tisleritöödes; üldine liigitus puidukvaliteedi järgi“. 

Pinnakvaliteeti vaadeldakse ca 1m kauguselt nurga all, mis vastab tavapärasele ruumikasutusele ja hajusale päevavalgusele. 

 

Pinnad puitakende kvaliteedi hindamiseks 

●●●  peale paidaldamist suletud raami puhul nähtavad pinnad 

●●  peale paigaldamist nähtavad pinnad ja peale paigaldamist avatud raami puhul nähtavad ühenduskohad 

● peale paidaldamist mittenähtavad pinnad 

 

4. NÕUDED 

Tunnus Nõuded 

4.1 Hööveldamisjälg ●●●   ≤ 2,0mm avatud raami korral  
●●      ≤ 2,0mm avatud raami korral 
●         > 2,0 - 4,0mm avatud raami korral 

4.2 Lihvimisjäljed ●●●   alas ei ole puidu kiusuunaga risti jooksvad lihvimisjäljed lubatud. Piki- ja diagonaalsuunalised lihvimisjäljed, mis ei 
ole silmatorkavad, on lubatud kõikides piirkondades. 

4.3.1 Pikipraod Peale pinna töötlemist ei tohi pikipraod välja joonistuda.  Ainult lengi ja raami välisservas on lubatud kuni max 0,5mm 
laiused praod pikkusega 100mm ja max 12,5% detaili paksusest. Neid pragusid normaaljuhul ei täideta.  

4.3.2 Põikipraod Ei ole lubatud 

4.4 Rebendid Servade lahtirebenemine ühenduskohas ≤ 3mm kuni 30mm pikkuselt on lubatud, välja arvatud tihendite 
kontaktpindadel. 

4.5 Puidukiud Kattevärv peab puidukiud täielikult katma. 

4.6 Liimi jäägid Vuukide juures võib max 3mm laiuselt esineda liimijääke, pinnal liimijääke olla ei tohi. 
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4.7 Klaasiliistude 
kinnitusvahendid 

Kinnitusvahendid ei tohi olla roostes. Kinnitusvahendid tuleb paigaldada piisavalt sügavale (> 1mm). Süvistatud 
kinnitusvahendite augud tuleb katta sobiva materjaliga, kusjuures kinnituskohtade täpset eristumist ei saa vältida. Kui 
tehniliselt nähakse ette kruvikinnitust või peaga liistunaeltega kinnitust, siis on lubatud nende nähtavale jäämine.  

4.8 Vuugid Klaasiliistu ja klaasiraami vahelised vuugid ei tohi olla laiemad kui 0,5mm. Kruvikinnitused, kui need on tehniliselt ette 
nähtud, on lubatud teha nähtavalt. Kruvid ei tohi roostetada. 

4.9 Puidukahjurite 
põhjustatud kahjustused / 
puukooremardikad 

Puidukahjurite põhjustatud kahjustused ei ole lubatud, erandiks on üksikud kuni 2mm läbimõõduga täidetud värske 
puidu kahjurite / puukooremardikate põhjustatud kahjustused, kui need ei mõjuta akna tehnilisi funktsioone ja 
mõjutavad üksnes esteetilist üldmuljet.                        

4.10 Otsapind ●● selles alas ei pea olema otsapind lihvitud. Siin on lubatud ka ümarad servad ja raamiühendused. Töötlemisest 
tingitud otsapindade rebenenud kohad täidetakse sobiva materjaliga. 

4.11 Kruvikinnitused Kui tehniliselt on nõutav kruvikinnitus, siis on lubatud need teostada nähtavalt. Välisküljel olevad kruvid ei tohi 
roostetada. 

4.12 Kihiline ülesehitus Värvi voolamine silmatorkavalt ei ole lubatud. Kihipaksuse erinevused peavad jääma lubatud tolerantside piiridesse. 
Need ei tohi ●●● alas torgata silma kui värvipaksendid.     

4.13 Muljumised Muljutud kohad pindalaga ≤ 2,0m² või sügavusega ≤ 1,5mm, on lubatud kohtades, mis suletud akende puhul ei ole 
enam nähtavad. 

4.14 Poorid Poorid peavad olema täielikult ja piisavalt kaetud. Need võivad aga sõltuvalt puiduliigist erinevalt eristuda. 

4.15 Aastaringid Kuna puidud käituvad erinevalt, on reljeefselt eristuvad aastaringid lubatud 

4.16 Sõrmtappühendused, 
paigad, oksakohad. 

Kuna puidud käituvad erinevalt, on reljeefselt eristuvad kohad lubatud. Paigad peavad olema kogu serva ulatuses 
liimitud. 

4.17 Vaigu eraldumine Sõltumata pealispinna kattevärvist ei saa vaigurikka puidu (nt: mänd) kasutamisel vältida vaigu eraldumist. Väikeses 
koguses vaigu eraldumine on loomulik ja ei kujuta endast puudust. 

4.18 Värvierinevused ja 
läikeaste  

Tugevalt silmatorkavad värvierinevused, mida lõppviimistluskiht tasandada ei suuda, ei ole lubatud.                                         
●●● alas ei ole läikeaste erinevused lubatud. 
●●   alas on läikeaste erinevused lubatud, kui suletud raami korral ei ole erinevus optiliselt häiriv.  
Puidust tingitud varjundeid ei tohi puidu värvierinevuste hindamisel arvesse võtta (vt ka DIN EN 942). 

4.19 Karedus ●●● alas ja nähtavas alas suletud raami korral ei tohi karedus segada puhastamist. 
●●  alas kasutada subjekFivseks võrdluseks lihvimispaberit teralisusega vähemalt 280, kusjuures 10% pinnast võib 
vastata lihvimispaberi teralisusele 220. 
●● ühenduskohtades peavad funktsioneerimine ja vastupidavus olema tagatud. SubjekFivseks võrdluseks kasutada 
lihvimispaberit teralisusega vähemalt 220, kusjuures 10% pinnast võib vastata lihvimispaberi teralisusele 180. 
Pealispinna sileduse (kareduse) hindamisel kasutatakse lähtealusena tavalist lihvimispaberit, mis on samasuguse kihilise 
ülesehitusega. 

 



   AS Lasita Aken Garantiitingimused _ LISA 1 

Leht 3 / 4 

TÖÖDELDUD PINNA VISUAALNE HINDAMINE 

+ Lubatud ○ Tingimuslikult lubatud - Ei ole lubatud 

 

Töödeldud pinna visuaalne hindamine Nõuded sõltuvalt hinnatavast pinnast 

Ümardusi 
hinnatakse  nagu  

●● alas 

Mõju pealispinnale Mõjutavad tegurid ● ●● ●●● 

Töödeldav ala 

4.0 hööveldamata + - - 

4.1 hööveldamisjälg + ○ ○ 

4.2 lihvimisjäljed + + - 

4.3.1 Pikipraod ○ ○ - 

4.3.2 Põikipraod - - - 

4.4 Rebendid + ○ - 

4.5 Puidukiud + - - 

4.6 Liimijäägid + ○ - 

4.7.1 Naelad, süvistatud  + + 

4.7.2 Naelad, mittesüvistatud  + ○ 

4.9 Puidukahjurite / kooremardika põhjustatud 
kahjustused 

+ + + 

4.10 Otsapuit + + ○ 

4.12 Kihiline ülesehitus + ○ - 

Kahjustused 

4.3.1 Pikipraod + - - 

4.3.2 Põikipraod - - - 

4.4 Rebendid + ○ - 

4.13 muljumiskohad + ○ - 

Puidu pealispinna 
struktuurid 

 

4.14 Puidu liiki eristavd poorid + + + 

4.15 Aastaringid - - + 

4.16 Sõrmtapp, paigad, oksakohad + + ○ 

4.17 Vaigu eraldumine + + + 

4.18 Värvi- ja läikeerinevused + ○ - 

4.19 Karedus + ○ - 
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NÕUDED LIHVIMISEL 

EESMÄRGID: 

1. Eemaldada niiskuse või viimistlusmaterjali mõjul üles tõusnus puidukiud 

2. Eemaldada puitpinnal olevad kriimustused, sälgud, pliiatsimärkmed ja muud defektid 

3. Suurendada viimistluskihi nakkuvust aluspinna ja teiste kihtidega 

 

TÖÖOPERATSIOONID: 

Tööoperatsioonid teostamise järjekorras ESIMENE LIHVIMINE 
(peale immutamist) 

TEINE LIHVIMINE 
(peale kruntimist) 

Töödeldav pind Töövõte liivapaber Töödeldav pind Töövõte liivapaber 

1. Kontrollida pinna siledust ●●● / ●● visuaalne, 

manuaalne 

- ●●● / ●● visuaalne, 

manuaalne 

- 

2. Parandada vead (vt 4. NÕUDED) ●●● / ●● parandus 

pahtliga, paigaga 

Mitte alla 

180 

●●● / ●● parandus 

vahaga  

Mitte alla 

220 

3. Lihvida nähtavad pinnad pikikiudu 
suunas 

●●● /  klaasiliistud klotsiga Mitte alla 
180 

●●● / klaasiliistud klotsiga Mitte alla 
220 

4. Lihvida avatud raami käepideme 

poolne külg, teised küljed vajadusel 

●● klotsiga Mitte alla 

180 

●● klotsiga Mitte alla 

220 

5. Lihvida avaneva lengi kõik siseküljed ●● klotsiga Mitte alla 

180 

●● klotsiga Mitte alla 

220 

6. Puhastada lihvitud pinnad  ●●● / ●● harjaga - ●●● / ●● harjaga - 

7. Täita vuugid vuugikaitsevahendiga - - - vuugid silikoonipüstol - 

� Lihvimismasinat TOHIB KASUTADA ainult esimesel lihvimisel paranduste, pahtelduste ja eriti reljeefsete defektide korral! 

� Lihvimisel ei tohi kasutada suurt survet, sest madalama survega lihvimisel saavutatakse parem lihvimiskvaliteet ning optimaalne 

viimistlusmaterjali kulu ning säilib lihvklotsi / -masina töökindlus!   

� EI TOHI maha lihvida immutuse- ja krundikihti!!! 


