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REMONTO VERŽTUVŲ MOVINIAMS SUJUNGIMAMS TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 681, LST EN 805:2000 (arba lygiavertis) 

2.  Darbinė terpė Geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo                                

3.  Darbinės terpės temperatūra Nuo 0 oC iki +50 oC 

4.  Darbinis slėgis Ne mažesnis 16 bar 

5.  Panaudojimas  Turi tikti movinių sujungimų remontui: PVC, ketaus, 

kalaus ketaus, vamzdžiams, 

6.  Montavimo aplinka  Gruntas, šuliniai, patalpa 

7.  Sandarinimas  Šaltam geriamam vandeniui EPDM arba NBR, 

nuotekoms – NBR, atitinkanti LST EN 681-1 

(elastomeriniai tarpikliai) standartą arba lygiavertį, 

tinkama šaltam geriamam vandeniui, drenažui, 

nuotekoms ir lietaus vandeniui, atspari naftos 

produktams, temperatūrai iki 45 oC. Atitinkama 

sandarinimo medžiaga pateikiama užsakant vamzdžių 

jungtis – vandens arba nuotekų vamzdynui. 

8.  Korpuso ir jo elementų medžiaga Kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba 

lygiavertį. 

Varžtai, veržlės, srieginiai strypai turi būti iš nerūdijančio 

plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiaverčio 

9.  Padengimas 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. 

10.  Ženklinimas Turi atitikti standarto LST EN 805:2000 arba lygiaverčio 

standarto reikalavimus. Turi būti nurodyta: 

 Gamintojo pavadinimas; 

 Diametras; 

 Darbinis slėgis; 

 Sandarinimo tolerancija; 

 Medžiaga. 

11.  Dokumentai Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių 

kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, 

pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų 

biuro antspaudu ir parašu.  

Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus, 

pagrindžiančius techninėje specifikacijoje nurodytus 

reikalavimus. 

12.  Prekės pagaminimas Ne anksčiau kaip prieš metus 

13.  Garantinis laikas ≥ 10 metų 

 


