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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

NR. VD-FD09/DV/2018 

 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: 

Dvivėrės medinės skydinės konstrukcijos vidinės ugniai atsparios durys FD09KP 

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos 

produktą, ir produkto pagaminimo vieta: 

Dvivėrės medinės skydinės konstrukcijos vidinės ugniai atsparios durys FD09KP; 

Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas Atitikties sertifikatas Nr.SPSC-9378 

(2016-05-11). 
Pagaminimo vieta: Piiri 2A, Viljandi, Estija. 

3.  Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: 

Privalomieji reikalavimai pagal LST EN 14600:2006 ir gamintojo deklaruojamos vertės pagal LST 

L prEN 14351-2:2010 nuostatas 

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę 

specifikaciją: 

Vidinės ugniai atsparios durys skirtos naudoti tik patalpų viduje (gamyklinės, buitinės, techninės 

patalpos).  

Netinka naudoti neapšildomose žiemą ir labai drėgnose patalpose (max. santykinė drėgmė iki 70%). 

Netinka naudoti  patalpose, kur yra didelis temperatūros svyravimas (max. 5°C). 

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir 

adresas: 

AS „Viljandi Aken ja Uks“, Puidu 6, Viljandi, Estija. 

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: 

UAB „Vauksa“, Molėtų g. 13, D.Riešė, Vilniaus r.  

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip 

nustatyta šio Reglamento IV skyriuje: 

1 sistema. 

8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas: 

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g. 28, Vilnius. 

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:  

Nr. Deklaruojama vertė Bandymo metodai 

1. Atsparumo  ugniai klasė: EI130/EI230/E30/E30 LST EN 1634-1, LST EN 13501-2 

2. Sandarumas dūmams klasė: Sa/Sm LST EN 1634-3, LST EN 13501-2 
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3. Savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas klasė: C4 LST EN 1191, LST EN 14600 
 

 

10.         

 

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas 

eksploatacines savybes. 

 

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. 

Pasirašyta gamintojo vardu: direktorius Jurgis Radzevičius 

.................................................................................................................................................. 

(vardas, pavardė ir pareigos) 

                    Vilnius                                          

........................................................                                ........................................................... 

               (išdavimo vieta)                                                                                               (parašas) 
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