
ZAŁĄCZNIK: 

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA GAT. II PŁYTEK 

Rodzaj wady Określenie wady Gatunek II 

Różnica odcieni 
Nieznaczne różnice w intensywności barwy na powierzchni 

płytki 
Dopuszczalny  

Dziurki Drobne otwory występujące w powierzchni szkliwa Dopuszczalne  

Zwarzenia  
Drobne zagęszczone pęcherzyki na powierzchni szkliwa, 

zamknięte lub otwarte, mogące ulec zgnieceniu przy nacisku 
Dopuszczalne rozproszone,  

Nakłucia 
mikropunkty naruszające gładkość powierzchni szkliwa, 

zauważalne głównie pod światło 
Dopuszczalne  

Dołki Punktowe wgłębienia w szkliwie 
Dopuszczalne rozproszone o średnicy do 4mm - 

5 szt. 

Niedoszkliwienia 
Miejsca na powierzchni szkliwionej nie pokryte szkliwem, 

zbiegnięcie szkliwa na krawędziach 

Dopuszczalne rozproszone o łącznej 

powierzchni nie większej niż 100mm2 

Zgrubienia i falistość szkliwa 
Nierówności szkliwa występujące w postaci fal lub zgrubień, 

naciekowe na krawędzi płytek 
Dopuszczalne  

Zaprószenia Obce ziarna osadzone i częściowo wtopione w warstwę szkliwa 
Dopuszczalne do 3 szt. rozproszone o średnicy 

do 1mm i wysokości do 0,5mm 

Odpryśnięcia naroży od strony 

licowej 
uszkodzenia / stępienie naroży płytek 

Dopuszczalne 2 szt. o głębokości do 1/3 

grubości płytki o powierzchni do 5mm2 

Szczerby Ubytki na krawędziach płytki  Dopuszczalne 2 szt. o szerokości do 1mm 

Pęknięcia Pęknięcia przechodzące przez część lub całą grubość płytki  Dopuszczalne 2 szt. o długości do 5mm 

Pęknięcia – kurze łapki 
Pęknięcia występujące w powierzchni szkliwa, odchodzące 

promieniowo od krawędzi płytek 
Dopuszczalne 1 szt. o długości do 5mm 

Dziuro-pęknięcia 
Pęknięcia występujące w zagłębieniu szkliwa, sięgające do 

biskwitu 
Dopuszczalne 1 szt. o długości do 5mm 

Rozwarstwienia 
Warstwowe oddzielenie szkliwa od czerepu, warstwowe 

rozdzielanie się czerepu na grubości 
Niedopuszczalne 

Wady wzoru 

Odchylenia od przyjętego wzoru, przerwanie ciągłości wzoru, 

przesunięcia nadruku i marginesów, brak nadruku, smugi, 

marginesy, kreski z drukarki cyfrowej itp 

Dopuszczalne   

Kropki; plamy 
Drobne, zabarwione punkciki / pola, nie będące zamierzonym 

efektem wzoru 
Dopuszczalne  

Zarysowania Zarysowanie powierzchni lica płytki Dopuszczalne  

Ostrość krawędzi 
ostre wypusty na boku płytki lub brak stępienia krawędzi w 

płytce rektyfikowanej 
dopuszczalne na 2 krawędziach 

Zmarszczenia szkliwa 
niezamierzona niejednolitość powierzchni szkliwa (tzw. 

„baranek” lub „skórka pomarańczy”) 
Dopuszczalne  

Matowość powierzchni Nierównomierne wybłyszczenie powierzchni gresów Dopuszczalne 

Wtrącenia obcej masy 
Obce ziarna innego koloru topione w warstwę powierzchniową 

gresu 
Dopuszczalne  

Nierówność fazy na krawędzi płytki 

rektyfikowanej 

Nierówność, przesunięcie ukosowanej krawędzi, niejednolitość 

fazy 
Dopuszczalne na dwóch krawędziach 

Odpryśnięcia naroży i krawędzi od 

strony montażowej 
Mechaniczne uszkodzenia naroży i krawędzi płytek Dopuszczalne do 3/4 grubości płytki 

Niedopolerowania Niewypolerowane pola na powierzchni płytki Dopuszczalne nierażące 

Przepolerowania 
Zbyt głęboko wypolerowane fragmenty powierzchni (wytarcia 

nadruku lub odsłonięty czerep) 
Dopuszczalne nierażące 

Dopuszczalna ilość szt. wad na jednej płytce [szt.] 
Maksymalnie 3 rodzaje wad ale nie więcej 

niż 5 sztuk na płytce 
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