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1. PRODUKTO TECHNINIS APRAŠYMAS 

Nacionalinio techninio įvertinimo dalykas yra įmonės „ProDeck Sp. z o.o.“, ul. Fabryczna 6, 32-005 

Niepołomice, Nepolomicių (Niepołomice) gamykloje gaminamų „ProDeck“ sistemos terasų lentų ir papildomų 

elementų rinkinys. 

Nacionalinis techninis įvertinimas taikomas gamintojo nurodytiems produktų tipams, nustatytiems pagal 3 

punkte nurodytas eksploatacines savybes ir sistemos komponentų deriniams. 

„ProDeck“ sistemos terasų lentų ir papildomų elementų rinkinį sudaro šie produktai: 

a) terasų lentos TERRA, spalvos: antracito, kaštono, riešuto, platinos ir vyšnios, pagamintos iš PVC kompozito ir 

medienos miltų su modifikuojančiais priedais, skerspjūvio matmenys 145 x 29 mm, A1 brėž., tiesinio metro 

masė 26,0 kg/m ± 5 %, nustatyta pagal PN-EN 15534-1:2014, 

b) terasų lentos EVO-PRO, spalvos: antracito, kaštono, riešuto, platinos ir vyšnios, pagamintos iš PVC kompozito 

ir medienos miltų su modifikuojančiais priedais, skerspjūvio matmenys 160 x 25 mm, A2 brėž., tiesinio metro 

masė 29,0 kg/m ± 5 %, nustatyta pagal PN-EN 15534-1:2014, 

c) terasų lentos F-DEX, spalvos: antracito, kaštono, riešuto, platinos ir vyšnios, pagamintos iš PVC kompozito ir 

medienos miltų su modifikuojančiais priedais, skerspjūvio matmenys 140 x 22 mm, A3 brėž., tiesinio metro 

masė 22,0 kg/m ± 5 %, nustatyta pagal PN-EN 15534-1:2014, 

d) terasų lentos SOLID PRO, spalvos: antracito, kaštono, riešuto, platinos ir vyšnios, pagamintos iš PVC 

kompozito ir medienos miltų su modifikuojančiais priedais, skerspjūvio matmenys 145 x 20 mm, A4 brėž., 

tiesinio metro masė 35,5 kg/m ± 5 %, nustatyta pagal PN-EN 15534-1:2014, 

e) papildomi elementai: 

₋ gulekšnis, skerspjūvio matmenys 20 x 48 mm, A5 brėž., pagamintas iš PVC kompozito ir medienos miltų 

su modifikuojančiais priedais, tiesinio metro masė 0,95 kg/m ± 5 %, nustatyta pagal PN-EN 15534-1:2014, 

₋ viengubas gulekšnis, skerspjūvio matmenys 38 x 48 mm, A6 brėž., pagamintas iš PVC kompozito ir 

medienos miltų su modifikuojančiais priedais, tiesinio metro masė 1,30 kg/m ± 5 %, nustatyta pagal 

PN-EN 15534-1:2014, 

₋ dvigubas gulekšnis, skerspjūvio matmenys 38 x 48 mm, A7 brėž., pagamintas iš PVC kompozito ir 

medienos miltų su modifikuojančiais priedais, tiesinio metro masė 1,60 kg/m ± 5 %, nustatyta pagal 

PN-EN 15534-1:2014, 

₋ WPC apdailos profilis, skerspjūvio matmenys 66 x 6 mm, A8 brėž., pagamintas iš PVC kompozito ir 

medienos miltų su modifikuojančiais priedais, 

₋ gulekšnis, matmenys 30 x 40 mm, A9 brėž., pagamintas iš išspaustojo aliuminio profiliuočio, nurodyto 

PN-EN 755-9:2016, EN-AW 6063 aliuminio lydinys pagal PN-EN 573-3:2019, T6 būsena pagal 

PN-EN 515:2017, tiesinio metro masė 0,98 kg/m ± 5 %, nustatyta pagal PN-EN 15534-1:2014, 
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₋ apdailos profilis, A10 brėž., pagamintas iš išspaustojo aliuminio profiliuočio, nurodyto PN-EN 755-9:2016, 

EN-AW 6063 aliuminio lydinys pagal PN-EN 573-3:2019, T6 būsena pagal PN-EN 515:2017, 

₋ pradinis tvirtinimo elementas, A11 brėž., matmenys 24 x 40 mm, su varžtu, matmenys ø 3,9 x 19 mm, A13 

brėž., pagaminti iš 1.4301 markės nerūdijančio plieno pagal PN-EN 10088-1:2014, 

₋ standartinis tvirtinimo elementas, A12 brėž., matmenys 30 x 18 mm, su varžtu, matmenys ø 3,9 x 19 mm, 

A13 brėž., pagaminti iš 1.4301 markės nerūdijančio plieno pagal PN-EN 10088-1:2014. 

„ProDeck“ rinkinį sudarančių produktų forma ir matmenys pateikti A priede. Didžiausias terasos lentų ilgis yra 

8000 mm. Kompozitinių papildomų elementų leistinosios nuokrypos atitinka v nuokrypų klasę pagal 

PN-EN 22768-1:1999, o plieninių papildomų elementų – m nuokrypų klasę pagal PN-EN 22768-1:1999. 

 

2. PRODUKTO NAUDOJIMO PASKIRTIS 

„ProDeck“ sistemos terasų lentų ir papildomų elementų rinkinys yra skirtas lauko grindims įrengti (terasos, 

verandos, balkonai, platformos, paviršiai aplink lauko baseinus ir kt.). Naudojant „ProDeck“ rinkinį ant A1 arba A2 

degumo klasės pagal PN-EN 13501-1:2019, ne mažesnio kaip 6 mm storio ir 1800 kg/m3pagrindo įrengtos grindys yra 

pagal PN-EN 13501-1:2019 priskirtos Bfl - s1 degumo klasei bei remiantis 2002 m. balandžio 12 d. infrastruktūros 

ministro įsakymu „Dėl techninių sąlygų, kurias turi atitikti statiniai ir jų išdėstymas“ (Dz. U., 2019, poz. 1065, su 

vėlesniais pakeitimais) pagal degumo laipsnį yra klasifikuojamos kaip sunkiai užsidegančios. 

Naudojant „ProDeck“ rinkinį įrengtos grindys, montuojamos ant iki 20 ° nuolydžio stogų, ant 250 mm pločio, 

16 mm storio ir 680 kg/m3 tankio medžio drožlių plokščių tiesiomis briaunomis, sujungtų taip, kad tarpų plotis yra ne 

didesnis kaip 5,0 mm, pagrindo, pagal atsparumą išoriniam ugnies poveikiui yra priskirtos Broof(t1) klasei bei remiantis 

2002 m. balandžio 12 d. infrastruktūros ministro įsakymu „Dėl techninių sąlygų, kurias turi atitikti statiniai ir jų 

išdėstymas“ (Dz. U., 2019, poz. 1065, su vėlesniais pakeitimais) yra klasifikuojamos kaip neskleidžiančios ugnies. 

Terasų lentos klojamos ant gulekšnių (statmenai), atstumas tarp gulekšnių ašių turi būti ne didesnis kaip: 

 400 mm – terasų lentos F-DEX, 
 450 mm – terasų lentos SOLID-PRO, 
 500 mm – terasų lentos TERRA ir EVO-PRO. 
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„ProDeck“ rinkinio elementai klojami ne mažiau kaip 10 mm atstumu nuo sienų ir kitų stacionarių elementų, 

pvz., kolonų – jei terasų lentos ne ilgesnės kaip 4000 mm bei 15 mm atstumu – jei terasų lentos ilgesnės kaip 4000 mm. 

„ProDeck“ rinkinio elementai klojami ne mažesniu kaip 1 % nuolydžiu vandens nutekėjimo kryptimi. 

Gulekšniai prie pagrindo tvirtinami skečiamosiomis tvirtinimo detalėmis taip, kad tarp gulekšnių galėtų nutekėti 

vanduo. Terasų lentos prie gulekšnių tvirtinamos standartiniais tvirtinimo elementais, kurie priveržiami prie gulekšnių 

varžtais. 

„ProDeck“ sistemos grindų šoninės briaunos uždengiamos WPC apdailos profiliais arba aliumininiais apdailos 

profiliais. 

Laikantis atsparumo korozijai reikalavimų, į „ProDeck“ rinkinio sudėtį įeinantys aliumininiai gulekšniai ir 

aliumininiai apdailos profiliai gali būti naudojami iki C3 koroziškumo kategorijos aplinkoje pagal 

PN-EN ISO 9223:2012. 

Šis nacionalinis techninis įvertinimas neapima „ProDeck“ sistemos elementų tvirtinimo būdo. 

Rinkinys, kuriam taikomas šis nacionalinis techninis įvertinimas, turi būti naudojamas laikantis 

konkrečiam objektui parengto techninio projekto reikalavimų, atsižvelgiant į: 

₋ Lenkijos standartų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų, visų pirmiausia į 2002 m. balandžio 12 d. 

infrastruktūros ministro įsakymo „Dėl techninių sąlygų, kurias turi atitikti statiniai ir jų išdėstymas“ (Dz. U., 

2019, poz. 1065, su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus, 

₋ šio nacionalinio techninio įvertinimo nuostatas, 

₋ gamintojo parengtą ir gavėjams pateiktą montavimo instrukciją. 

 

3. EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

 „ProDeck“ sistemos terasų lentų ir papildomų elementų rinkinio eksploatacinės savybės ir jų 

įvertinimo metodai pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė 

Eilės 
Nr. 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Įvertinimo metodai 

1 2 3 4 
1 Terasų lentų ir gulekšnių matmenų nuokrypos, mm: 

₋ ilgio ± 5,0 

PN-EN 15534-1:2014 
PN-EN 15534-4:2014 

₋ pločio ± 1,5 
₋ bendro storio ± 1,0 
₋ viršutinės pusės storio ± 1,0 
₋ apatinės pusės storio ± 1,0 

2 Briaunos tiesumas, mm/m ≤ 1,0 
3 Skersinis išlinkis, mm ≤ 0,5 
4 Lentų atsparumas kieto kūno smūgiui, smūgio energija 

7 J, esant +23 °C ir 20 °C temp. 
nėra ≥ 10 mm ilgio įtrūkių ir 
≥ 0,5 mm gylio įlinkių 
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Eilės 
Nr. 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Įvertinimo metodai 

1 2 3 4 
5 (1) Lentų savybės lenkiant: 

a) suardymo jėga, N 
vidutinė vertė ≥ 3300 
pavienė vertė ≥ 3000 

PN-EN 15534-1:2014 
PN-EN 15534-4:2014 

b) deformacija esant 500 N apkrovai, mm 
vidutinė vertė ≤ 2,0 
pavienė vertė ≤ 2,5 

c) stipris lenkiant, MPa ≥ 35 
d) tamprumo modulis lenkiant, MPa ≥ 4000 

6 Lentų atsparumas drėgnoms sąlygoms, nustatomas 
pagal stiprio lenkiant sumažėjimą po drėgmės ciklų, % 

vidutinė vertė ≤ 20 
pavienė vertė ≤ 30 

PN-EN 15534-1:2014 
PN-EN 15534-4:2014 

7 Išbrinkimas po 28 dienų panardinimo į (+20 ± 2) °C 
temp. vandenį, %: 
₋ ilgio kryptimi 

vidutinė vertė ≤ 0,4 
pavienė vertė ≤ 0,6 

PN-EN 15534-1:2014 
PN-EN 15534-4:2014 

₋ pločio kryptimi 
vidutinė vertė ≤ 0,8 
pavienė vertė ≤ 1,2 

₋ storio kryptimi 
vidutinė vertė ≤ 4 
pavienė vertė ≤ 5 

8 Įmirkis po 28 dienų panardinimo į (+20 ± 2) °C temp. 
vandenį, % 

vidutinė vertė ≤ 7 
pavienė vertė ≤ 9 

9 Lentų linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas esant 
nuo -20 iki +80 ° C temperatūrai, K-1 

<5 ∙ 10-5 PN-EN 1770:2000 

10 Atsparumas pagreitintam sendinimui po 300 val. 
apšvitos, nustatytas įvertinant spalvos pokytį: 
₋ riešuto spalvos lentos ΔEab* ≤ 6 

PN-ISO 7724-2:2003 
PN-ISO 7724-3:2003 

PN-EN ISO 4892- 
2:2013 (A metodas) 

PN-EN 15534-4:2014 
₋ antracito spalvos lentos ΔEab* ≤ 5 
₋ kaštono spalvos lentos ΔEab* ≤ 7 

11 Grindų atsparumas slydimui, sausas ir šlapias 
paviršius, PTV 

≥ 36 
PN-EN 15534-1:2014 
PN-EN 15534-4:2014 

12 Tvirtinimo detalių atsparumas, nustatomas: 
₋ suardymo jėga, N 

≥ 1200 
PN-EN 1383:2000 

(sistema gulekšnis – 
tvirtinimo detalė – 

varžtas) ₋ atsparumu ištraukimui kiaurai ≥ 80 

13 

Grindų atsparumas dinaminei apkrovai, Nm ≥ 736 

PN-EN 1195:1999 (30 
kg masės ir 250 mm 
skersmens maišas, 
smūgis į tarpo tarp 

atramų centrą) 
14 2) Klasifikavimas pagal degumą Bfl – s1 PN-EN 13501-1:2019 
15 3) Klasifikavimas pagal stogo atsparumą išoriniam 

ugnies poveikiui 
BROOF(t1) PN-EN 13501-5:2016 

16 Aliumininių gulekšnių ir apdailos profilių patvarumas, 
apibrėžtas aplinkos korozinio poveikio kategorija  

iki C3 PN-EN ISO 9223:2012 

1) kai atstumas tarp atramų: 400 mm – terasų lentos F-DEX, 450 mm – terasų lentos SOLID-PRO, 500 mm – terasų lentos 
TERRA ir EVO-PRO. 

2) klasifikavimas taikomas ant A1 arba A2 degumo klasės pagal PN-EN 13501-1:2019 pagrindo įrengtoms grindims 
3) klasifikavimas taikomas ant iki 20 ° nuolydžio stogų, ant 250 mm pločio, 16 mm storio ir 680 kg/m3 tankio medžio drožlių 

plokščių tiesiomis briaunomis, sujungtų taip, kad tarpų plotis yra ne didesnis kaip 5,0 mm, pagrindo, įrengtoms grindims 
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4. PAKAVIMAS, VEŽIMAS IR SANDĖLIAVIMAS BEI PRODUKTO ŽENKLINIMO BŪDAS 

„ProDeck“ rinkinį sudarantys produktai turi būti tiekiami originalioje gamintojo pakuotėje bei laikomi ir 

pervežami būdu, kuris užtikrina jų techninių charakteristikų nekintamumą. 

Produktų žymėjimo statybos produkto ženklu tvarka turi atitikti 2016 m. lapkričio 17 d. statybos ir 

infrastruktūros ministro įsakyme „Dėl statybos produktų eksploatacinių savybių deklaravimo tvarkos bei jų žymėjimo 

statybos produkto ženklu“ (Dz. U., 2016, poz. 1966, su vėlesniais pakeitimais) nurodytus reikalavimus. 

Su statybos produkto ženklu pateikiama ši informacija: 

₋ paskutiniai du skaitmenys metų, kuriais produktas buvo pirmą kartą paženklintas statybos produkto ženklu, 

₋ gamintojo pavadinimas ir buveinės adresas arba identifikavimo ženklas, kuriame aiškiai nurodytas gamintojo 

pavadinimas ir buveinės adresas, 

₋ statybos produkto tipo pavadinimas ir žymuo, 

₋ nacionalinio techninio įvertinimo, pagal kurį buvo deklaruotos eksploatacinės savybės, numeris ir išdavimo 

metai (ITB-KOT-2021/1799 1 leidimas), 

₋ nacionalinės eksploatacinių savybių deklaracijos numeris, 

₋ deklaruotų eksploatacinių savybių lygis arba klasė, 

₋ gamintojo interneto svetainės adresas, jei nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija yra paskelbta 

gamintojo svetainėje. 

Kartu su nacionaline eksploatacinių savybių deklaracija atitinkamais atvejais turi būti pateiktas saugos duomenų 

lapas ir (arba) pateikta informacija apie produkto sudėtyje esančias pavojingas medžiagas, kaip nurodyta Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 

apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, 31 arba 33 straipsniuose. 

Be to, statybos produkto, kuris pagal REACH reglamentą yra pavojingas mišinys, ženklinimas turi atitikti 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, 

ženklinimo ir pakavimo (KŽP), iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies 

keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, reikalavimus. 

 

5. EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMAS IR TIKRINIMAS 

5.1. Nacionalinė eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema 

Vadovaujantis 2016 m. lapkričio 17 d. infrastruktūros ir statybos ministro įsakymu „Dėl statybos produktų 

eksploatacinių savybių deklaravimo tvarkos bei jų žymėjimo statybos produkto ženklu“ (Dz. U., 2016, poz. 1966, su 

vėlesniais pakeitimais), taikoma 4 eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema. 
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5.2. Tipo bandymas 

3 punkte įvertintos eksploatacinės savybės atitinka nustatytą produkto tipą pagal tipo bandymą, kol nebus 

pakeistos žaliavos, sudedamosios dalys, gamybos linija ar gamykla. 

5.3. Vidinė gamybos kontrolė 

Gamintojas privalo įdiegti vidinę gamybos kontrolę gamykloje. Visi šios sistemos elementai, gamintojo 

nustatyti reikalavimai ir nuostatos privalo būti sistemingai ir tvarkingai įforminti dokumentais – procedūromis ir 

instrukcijomis, įskaitant atliekamų bandymų protokolus. Vidinė gamybos kontrolė turi būti pritaikyta prie gamybos 

technologijos ir užtikrinti produkto deklaruotų eksploatacinių savybių išlaikymą serijinės gamybos atveju. 

Vidinė gamybos kontrolė apima žaliavų ir sudedamųjų dalių specifikaciją ir patikrinimą, kontrolę ir bandymus 

gamybos proceso metu bei kontrolinius bandymus (pagal 5.4 punktą), kuriuos gamintojas atlieka pagal nustatytą 

bandymų planą bei laikantis vidinės gamybos kontrolės dokumentuose nurodytų taisyklių ir procedūrų. 

Gamybos kontrolės rezultatai turi būti nuolat registruojami. Registracijos įrašai turi patvirtinti, kad produktai 

atitinka eksploatacinių savybių pastovumo ir vertinimo kriterijus. Turi būti užtikrinta visiško atskirų produktų ar 

produktų partijų bei su jais susijusių gamybos proceso detalių identifikavimo ir atsekamumo galimybė. 

5.4. Kontroliniai bandymai 
 

5.4.1. Bandymų programa. Bandymų programos apimtis: 
a) einamieji bandymai, 

b) periodiniai bandymai. 

 

5.4.2. Einamieji bandymai. Atliekant einamuosius bandymus tikrinama: 
a) matmenų nuokrypos, 

b) briaunos tiesumas, 

c) skersinis išlinkis, 

d) tiesinio metro masė. 

5.4.3. Periodiniai bandymai. Atliekant periodinius bandymus tikrinama: 
a) lentų atsparumas smūgiui, 

b) lentų savybės lenkiant, 

c) išbrinkimas, 

d) įmirkis, 

e) grindų atsparumas slydimui, 

f) tvirtinimo detalių atsparumas, 

g) degumas. 
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5.5. Bandymų dažnumas 

Einamieji bandymai turi būti atliekami pagal nustatytą bandymų planą, tačiau ne rečiau kaip kiekvienai 

produktų partijai. Produktų partijos dydis turi būti nurodytas vidinės gamybos kontrolės dokumentuose. 

Periodiniai bandymai turėtų būti atliekami ne rečiau kaip kartą per 3 metus. 

 

6. INFORMACIJA 

6.1. Nacionalinis techninis įvertinimas „ITB-KOT-2021/1799 1 leidimas“ yra „ProDeck“ sistemos terasų 

lentų ir papildomų elementų rinkinio esminių charakteristikų, kurios laikantis įvertinimo nuostatose nurodytos 

naudojimo paskirties, daro poveikį statinių, kuriuose bus naudojamas produktas, atitikčiai esminiams 

reikalavimams, eksploatacinių savybių teigiamas įvertinimas. 

6.2. Nacionalinis techninis įvertinimas „ITB-KOT-2021/1799 1 leidimas“ nėra teisę žymėti produktą 

statybos produkto ženklu suteikiantis dokumentas. 

Pagal 2004 m. balandžio 16 d. Statybos produktų įstatymą (Dz. U., 2020, poz. 215 su vėlesniais 

pakeitimais), produktų rinkinys, kuriam skirtas šis nacionalinis techninis įvertinimas, gali būti pateikiamas arba 

tiekiamas nacionalinei rinkai, jei gamintojas atliko eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą, išdavė 

nacionalinę eksploatacinių savybių deklaraciją, laikantis Nacionaliniame techniniame įvertinime 

„ITB-KOT-2021/1799 1 leidimas“ nurodytų reikalavimų ir pažymėjo produktus statybos produkto ženklu, laikantis 

galiojančių teisės normų. 

6.3. Nacionalinis techninis įvertinimas „ITB-KOT-2021/1799 1 leidimas“ nepažeidžia su pramoninės 

nuosavybės apsauga susijusiuose teisės aktuose numatytų teisių, visų pirmiausia 2000 m. birželio 30 d. Pramoninės 

nuosavybės teisių įstatymo (Dz. U., 2021, poz. 324). Šių teisių užtikrinimas yra šio Statybos technikos instituto 

(ITB) nacionalinio techninio įvertinimo naudotojų prievolė. 

6.4. Nacionalinį techninį įvertinimą išdavęs Statybos technikos institutas (ITB) neatsako už bet kokius 

galimus išimtinių ar įgytų teisių pažeidimus. 

6.5. Nacionalinis techninis įvertinimas neatleidžia produktų gamintojo nuo atsakomybės už tinkamą 

produktų kokybę bei statybos darbų rangovų nuo atsakomybės už tinkamą jų panaudojimą. 

6.6. Nacionalinio techninio įvertinimo galiojimas gali būti pratęsiamas tolesniems, ne ilgesniems kaip 5 

metai, laikotarpiams. 

 

7. PROCEDŪROJE NAUDOTŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

7.1. Protokolai, bandymų ataskaitos, įvertinimai, klasifikavimas 
 

1. Bandymų ataskaitos Nr. LZM01-02700/20/Z00NZM ir Nr. LZM03-02700/20/Z00NZM, Statybos technikos 

instituto (ITB) Statybinių medžiagų inžinerijos įstaiga 
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2. Stogo atsparumo išoriniam ugnies poveikiui klasifikavimo ataskaita Nr.1113.1/21/Z00NZP, skirta produktui 

„Įmonės „ProDeck Sp. z o.o.“ stogas su WPC kompozicinėmis plokštėmis“, Statybos technikos instituto (ITB) 

Gaisrinių bandymų įstaiga  

3. Degumo klasifikavimo ataskaita pagal EN 13501-1:2019, Nr. 1131.2/21/Z00NZP, Statybos technikos instituto 

(ITB) Gaisrinių bandymų įstaiga  

 

7.2. Standartai ir susiję dokumentai 
 

PN-EN 515:2017 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Deformuojamieji gaminiai. Struktūrinis būsenos 
žymėjimas 

PN-EN 573-3:2019 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Deformuojamųjų gaminių cheminė sudėtis ir 
forma. 3 dalis. Gaminių cheminė sudėtis ir forma 

PN-EN 755-9:2016 Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Išspaustieji strypai, vamzdžiai ir profiliuočiai. 9 
dalis. Profiliuočiai, matmenų ir formos parametrų leidžiamosios nuokrypos 

PN-EN 1195:1999 Medinės konstrukcijos. Bandymo metodai. Konstrukcinės grindų dangų 
charakteristikos 

PN-EN 1383:2000 Medinės konstrukcijos. Bandymo metodai Atsparumas medienos tvirtinimo 
detalių ištraukimui kiaurai 

PN-EN 1770:2000 Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 
Bandymo metodai. Šiluminio plėtimosi koeficiento nustatymas 

PN-EN 10088-1:2014 Nerūdijantieji plienai. 1 dalis. Nerūdijančiųjų plienų sąrašas 

PN-EN 13501-1:2019 Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 1 
dalis. Klasifikavimas pagal atsako į ugnį bandymų duomenis 

PN-EN 13501-5:2016 Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 5 
dalis. Klasifikavimas pagal išorinio ugnies poveikio stogams bandymų duomenis 

PN-EN 15534-1:2014 Kompozitai, pagaminti iš celiuliozinių medžiagų ir termoplastikų (paprastai 
vadinami medienos ir polimerų kompozitais (WPC) arba natūralaus pluošto 
kompozitais (NFC)). 1 dalis. Bandymo metodai, skirti sudėčiai ir gaminiams 
apibūdinti 

PN-EN 15534-4:2014 Kompozitai, pagaminti iš celiuliozinių medžiagų ir termoplastikų (paprastai 
vadinami medienos ir polimerų kompozitais (WPC) arba natūralaus pluošto 
kompozitais (NFC))). 4 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami paklotų 
profiliuočiams ir plytelėms 

PN-EN 22768-1:1999 Bendrosios leistinosios nuokrypos. Linijinių ir kampinių matmenų leistinosios 
nuokrypos, nenurodant atskirų leistinųjų nuokrypų žymėjimo 

PN-EN ISO 4892-2:2013 Plastikai. Apšvitos laboratoriniais šviesos šaltiniais metodai.  
2 dalis. Ksenono išlydžio lempos 

PN-EN ISO 9223:2012 Metalų ir lydinių korozija. Atmosferų koroziškumas. Klasifikavimas, nustatymas 
ir vertinimas 

PN-ISO 7724-2:2003 Dažai ir lakai. Kolorimetrija. 2 dalis. Spalvų matavimas 

PN-ISO 7724-3:2003 Dažai ir lakai. Kolorimetrija. 3 dalis. Spalvos skirtumo skaičiavimas 
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A priedas. 

A1 brėž. Terasų lenta TERRA 145 x 29 mm 

A2 brėž. Terasų lenta EVO-PRO 160 x 25 mm 

 

 

A3 brėž. Terasų lenta F-DEX 140 x 22 mm 

 

 

A4 brėž. Terasų lenta SOLID-PRO 145 x 20 mm 

 
Nacionalinio techninio įvertinimo „ITB-KOT-2021/1799 1 leidimas“ A priedas  
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A5 brėž. Gulekšnis 20 x 48 mm 

 

 

A6 brėž. Viengubas gulekšnis 38 x 48 mm 

 

A7 brėž. Dvigubas gulekšnis 38 x 48 mm 
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A8 brėž. Apdailos profilis 66 x 6 mm 

 

 

A9 brėž. Aliumininis gulekšnis 

 

A10 brėž. Aliumininis apdailos profilis 
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A11 brėž. Nerūdijančio plieno pradinis tvirtinimo elementas 

 

A12 brėž. Nerūdijančio plieno standartinis tvirtinimo elementas 

 

A13 brėž. Nerūdijančio plieno varžtas 

 
Nacionalinio techninio įvertinimo „ITB-KOT-2021/1799 1 leidimas“ A priedas 
































