Patvirtinta 2018-01-31 protokolu PR-KT-7
POLIETILENO (PE) NUOTEKŲ VAMZDŽIŲ TEMPIMUI ATSPARIŲ ADAPTERIŲ
TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Techniniai parametrai ir
Nr. reikalavimai
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Standartai
Darbinė terpė
Darbinis slėgis
Panaudojimas
Montavimo aplinka
Sandarinimas

7.

Korpuso medžiaga

8.

Atraminės įvorės medžiaga

9.

Fiksavimo žiedo medžiaga

10.

Padengimas

Dydis, sąlyga
Bendrieji parametrai
LST EN 12842:2012 arba lygiavertis.
Nuotekos.
16 bar.
Turi tikti visų tipų PE vamzdžiams.
Gruntas, šuliniai, patalpa.
NBR, atitinkanti LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą,
tinkamas nuotekoms.
Kalusis ketus ne žemesnės markės kaip EN-GJS-400 pagal
LST EN 1563 arba lygiavertis.
Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti pagaminti iš
nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2)
arba lygiaverčio.
Nerūdijantis plienas (plieno klasė ne žemesnė kaip A2)
arba lygiavertis.
Žalvaris, atitinkantis standartą LST EN 1254 arba
lygiavertis.
Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės.
Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis,
minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su
pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro
RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba
lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN
14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties
tipas).
* lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos
besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės
nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus,
gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių
atitikimo nustatymus.

11.

Ženklinimas

12.

Dokumentai pateikiami pirkimo
metu

Turi būti nurodyta:
 Gamintojas (pvz. Gamintojas);
 Pagaminimo metai (pvz. 2017);
 Medžiaga (EN-GJS-400);
 Nominalus dydis (pvz. DN110);
 Slėgio klasė (PN16).
 Standartas (EN 12842);
 PVC ir/arba PE.
Pirmi penki ženklinimai turi būti išlieti arba iškalti šaltuoju
būdu, kitiems žymėjimas gali būti taikomas bet koks kitas
būdas, pvz. dažymas ant liejinio.
Dokumentai
 Eksploatacinių
savybių
deklaracija
(pagal
STR 1.01.04:2015 lietuvių k.);
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Eil. Techniniai parametrai ir
Nr. reikalavimai

Dydis, sąlyga


13.

14.

15.

GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas
Produktams („Products“) arba lygiavertis (lietuvių
arba anglų k.);
 Montavimo
instrukcija,
kurioje
nurodytas
maksimalus kampinis nukrypimas, užspaudimo
momentas.
Dokumentai pateikiami pristatant Eksploatacinių
savybių
deklaracija
(pagal
medžiagas
STR 1.01.04:2015 lietuvių k.).
Pasirenkami parametrai
Nominalus dydis
Nurodoma užsakant:
 Flanšas DN50 / 63 mm;
 Flanšas DN100 / 90 mm;
 Flanšas DN100 / 110 mm;
 Flanšas DN150 / 160 mm;
 Flanšas DN200 / 200 mm;
 Flanšas DN300 / 315 mm;
 Flanšas DN400 / 400 mm.
Pajungimo būdas
Flanšinis. Flanšų pragręžimas pagal LST EN 1092-2 arba
lygiavertį standartą. Nurodoma užsakant:
 PN10;
 PN16.

Punktų Nr. 1-4, 6-9, 14-15 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;
Punktų Nr. 10 punkto atitikimas turi būti patvirtintas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatu
arba lygiaverčiu;
Punktų Nr. 5, 11 punkto atitikimas, tiksliai nurodant siūlomos gaminio modelį, turi būti nurodytas
duomenų lape ir priede nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame gamintojo patvirtintame dokumente,
kuriame pateikta techninė informacija apie gaminį.

