EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)
Nr.
1.

1 puslapis iš 2

SD-PR/1
Plieninės dailylentės SIDING PRINTEX

Produkto tipo unikalus
identifikavimo kodas:

Pagrindiniai matmenys
2.

Naudojimo paskirtis (-ys):

3.

Gamintojas:

Plieninės skardos lentelės su organine medienos
imitacijos danga skirtos pastatų fasadų dengimui

UAB "Euro Meta"
Pelkiu g. 58, LT-37454 Panevėžys,
Tel.: +370 684 08343;
el.paštas: siding@eurometa.lt; www.siding.lt
4.

Įgaliotasis atstovas:

netaikoma.

5.

Eksploatacinių savybių pastovumo
vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

sistema 4
LST EN 14782: 2006 “Savilaikiai metaliniai stogo
dangų, išorinių ir vidinių apkalų lakštai. Gaminio
specifikacija ir reikalavimai”

6a. Darnusis standartas:

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):
6b. Europos vertinimo dokumentas;
Europos techninis įvertinimas:
7.

netaikoma.
netaikoma.

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos

Eksploatacinės savybės

Nuorodos

Mechaninis atsparumas

Atitinka plieninės skardos rūšį

EN 14782, p. 4.3.1

Nelaidumas vandeniui
Nelaidumas garams ir orui

Nepraleidžia – nėra skylių
Nepraleidžia – nėra skylių
NPD – neaktualu profiliuotiems
lakštams

EN 14782, p. 4.4
EN 14782, p. 4.5

Matmenų pokyčiai
Matmenų nuokrypiai:
- storis

1 klasė

- profilio formos nuokrypiai

Atitinka

EN 14782, p. 4.6
EN 14782, p. 4.6
EN 508-1, p. 4.3.3.2
EN 10143, p. 6
EN 508-1, p. 4.3.4 ir
D priedas

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)
Nr.

2 puslapis iš 2

SD-PR/1

Ilgaamžiškumas:

EN 14782, p. 4.7

- plieninės skardos su lydaline
danga rūšis

S220GD+ AZ125, storis 0,47 mm

- organinė danga:

Atitinka EN 508-1

-

viršutinė pusė

SP (poliesteris), tekstūruotas,
storis 35 µm

-

apatinė pusė

SP (poliesteris), storis 5 µm

EN 10346

EN 508-1, p. 4.2.4;
EN 10169

Degumas

F klasė - NPD

Reglamentuojamų pavojingų
medžiagų išsiskyrimas

sudėtyje nėra cheminių medžiagų, nurodytų reglamento
1907/2006/EB (REACH ) XIII, XIV ir XVII prieduose

EN 14782, p. 4.10

NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined”
LST EN 508-1:2014 “Stogo dangų ir apkalų gaminiai iš metalinių lakštų. Savilaikių gaminių iš
plieninių, aliumininių arba nerūdijančiojo plieno lakštų specifikacija. 1 dalis. Plienas”
LST EN 10143:2006 “Plieno juostos ir lakštai su ištisine lydaline danga. Matmenų ir formos
leidžiamosios nuokrypos“
LST EN 10346:2015 Ištisai karštai metalizuoti plokštieji plieniniai gaminiai, skirti šaltajam
formavimui. Techninės tiekimo sąlygos”
LST EN 10169:2010+A1:2012 „Ištisine organine danga (ritiniuose) dengti plokštieji plieniniai
gaminiai. Techninės tiekimo sąlygos“

8.

Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:netaikoma.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines
savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES)
Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.
Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):
Justas Narkevičius, direktorius
(vardas, pavardė ir pareigos)

Panevėžys, 2019 balandžio 1 d.
(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

