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POLIETILENO (PE) VANDENTIEKIO VAMZDŽIŲ MOVINIO SUVIRINIMO JUNGIAMŲJŲ DALIŲ TECHNINIAI 
REIKALAVIMAI 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

Bendrieji parametrai 

1.  Standartai LST EN 12201-3:2011+A1:2013 arba lygiavertis. 

2.  Darbinė terpė Geriamasis vanduo. 

3.  Medžiaga PE100. 

4.  Jungties suvirinimo būdas Elektrinis, suvirinimo įtampa nuo 8 iki 48 V.  

5.  Gaminio ženklinimas Žymėjimas: 

• Standartas (EN 12201); 

• Gamintojas (pvz. Gamintojas); 

• Vamzdžio išorinis skersmuo (pvz. 110); 

• Medžiaga (PE100); 

• Gaminio SDR skaičius (SDR11 arba SDR17); 

• Slėgio klasė (PN 10 arba PN16); 

• Tinkamo vamzdžio SDR skaičius (pvz. SDR11); 

• Panaudojimas (W arba W/P); 

• Gamintojo informacija (unikalus numeris ir brūkšninis 
kodas pagal ISO 13950 arba lygiavertį standartą, 
informacijos nuskaitymui suvirinimo aparatams su 
nuskaitymo skaneriais). 

Dokumentai 

6.  Dokumentai pateikiami pirkimo metu • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal 
STR 1.01.04:2015 lietuvių k.); 

• Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir 
Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, 
patvirtinantis, kad vamzdžių jungtys tinkamos naudoti 
geriamojo vandens tiekimo sistemose (lietuvių arba 
anglų k.). 

7.  Dokumentai pateikiami pristatant 
medžiagas 

• Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal 
STR 1.01.04:2015 lietuvių k.); 

• Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir 
Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, 
patvirtinantis, kad vamzdžių jungtys tinkamos naudoti 
geriamojo vandens tiekimo sistemose (lietuvių arba 
anglų k.). 

Pasirenkami parametrai 

8.  Darbinis slėgis Nurodoma užsakant: 

• PN 10 (ne daugiau kaip SDR17); 

• PN 16 (ne daugiau kaip SDR11). 

9.  Išorinis vamzdžio skersmuo Nurodoma užsakant: 

• 32 mm; 

• 63 mm; 

• 110 mm; 

• 160 mm; 

• 225 mm; 

• 355 mm; 

• 400 mm. 

Punktų Nr. 1-3, 8-9 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje; 
Punktų Nr. 2 atitikimas turi būti patvirtintas Europos Sąjungoje galiojančiu higienos pažymėjimu; 
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Punktų Nr. 4-5 atitikimas turi būti nurodytas nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame 
pateikta techninė informacija apie medžiagą. 
 


