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1. 

 

 

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: 

 

Kaliojo ketaus dangčiai 

EN124-2 – B125 – 2/2 – 600 – F - RP 

TEK – CBTB80RF 

2. 
Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, 

pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:  
Gamintojo pavadinimas/logotipas 

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikaciją: 

 

Standartas EN124 

4. 
Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar 

paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: 
 

Kaliojo ketaus šulinių dangčiai naudojami 

šuliniams ir apžiūros šuliniams uždengti 

parenkant pagal apkrovos klasę 

5. 

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas 

arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis 

adresas, gamyklos adresas:  

SAINT GOBAIN PAM BLENOD PLANT: 

Avenue Camille Cavallier, 54700 Pont A 

Mousson (Prancūzija) 

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:  
 

UAB "SKAUDUVA". Savanorių pr. 123,  

LT-03150, Vilnius, Lietuva 

7. 

Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo 

ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento 

V skyriuje: 
 

4 sistema 

8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas*:  - 

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas**:  - 

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:   

Esminės savybės Eksploatacinės savybės Suderinta techninė specifikacija 

Atsparumas ugniai A1 

EN124-2:2015 

Dangčio ir rėmo apkrovos klasė: 

- apkrova 125 kN 

- landa ne mažesnė kaip 600mm 

Apsauga nuo vaikų 

- Atsparumas slydimui Iškilus raštas 

Ilgaamžiškumas ir garantija Atitinka standartą 

Patvarumas Atitinka standartą 

Atsparumo slydimui ilgaamžiškumas Atitinka standartą 

Vaikų saugos veiksmingumo ilgaamžiškumas Atitinka standartą 

Pavojingos medžiagos Nenustatyta 

Medžiaga  
 

 

  

  

11. 

 

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. 

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. 

 

Kalusis ketus GJS pagal EN1563



 

Lapas 2 iš 2 

 
2019-01-21 

Nr. SGPAM-TEK-001 

Eksploataciniu savybių deklaracija 
Pagal Statybos technikos reglamentą STR 1.01.04:2015 patvirtintą LR Aplinkos Ministerijos 

įsakymu 2015 m. gruodžio 10 d. Nr.D1-901 

 

 
 
 

 

  

 

 

Pasirašyta: 

(gamintojas ir jo vardu) 

 

 

                                   Pont A Mousson 2019-01-21                                     

                              ........................................................                       ..................................................  
                                           (išdavimo vieta ir data)                                                                      (parašas) 

 

 


