
STATYBOS PRODUKTO EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS IR JŲ VERTINIMO METODAI 
 

Produkto eksploatacinės savybės 
 

GAMRAT  terasinių lentų ir papildomų elementų, pagamintų naudojant GAMRAT įrangą, 

eksploatacinės savybės pateiktos 1 lentelėje. 

        1 lentelė 

Punktas Pagrindinės charakteristikos Eksploatacinės savybės Vertinimo metodai 

1 2 3 4 

1 

Matmenų nuokrypiai, mm: 

- ilgis 

- plotis 

- bendras storis 

- nukreiptos briaunos storis 

 

 

(−0 / +10) 
± 1,0 

± 1,0 

± 0,5 
PN-EN 15534-1:2014  

PN-EN 15534-4:2014 

2 Krašto tiesumas, mm/m ≤ 0,7 

3 Skersinis išlinkimas, mm ≤ 0,7 

4 

Atsparumas smūgiams, jėga 7 J:  esant −20 °C esant +20 °C 

PN-EN 15534-1:2014  

PN-EN 15534-4:2014 

- lenta, kurios skerspjūvis  

140 x 25 mm 
nėra įtrūkimų ≥ 10 mm ilgio;  

 

nuolatinis įdubimas ≤ 0,5 mm 

leidžiamas gylis 
- lenta, kurios skerspjūvis  

160 x 25 mm 

5 

Lankstumo savybės:  

- deformacija po apkrovos, N 

vidutinė vertė ≥ 3300  

pavienis rezultatas ≥ 3000 

PN-EN 15534-1:2014 

PN-EN 15534-4:2014 

(atramų ilgis, 500 mm) 

- įlinkis veikiant 500 N apkrovai, 

mm 

vidutinė vertė ≤ 2  

pavienis rezultatas ≤ 2,5 

-  stipris lenkiant, MPa ≥ 33 

Tampros modulis lenkiant, MPa: 

- lenta, kurios skerspjūvis 

140x25 mm 

≥ 4600 

- lenta, kurios skerspjūvis  

   160 x 25 mm 
≥ 4600 

6 

Atsparumas drėgmei ciklinio 

bandymo sąlygomis, nustatomas 

pagal lenkimo stiprio 

sumažėjimą, % 

vidutinė vertė ≤ 20 

pavienis rezultatas ≤ 30 

PN-EN 15534-1:2014 

PN-EN 15534-4:2014 7 

Pabrinkimas po 28 dienų,%: 

- į ilgį 

vidutinė vertė ≤ 0,4  

pavienis rezultatas ≤ 0,6 

- į plotį vidutinė vertė ≤ 0,8  

pavienis rezultatas ≤ 1,2 

-  į storį vidutinė vertė ≤ 4,5  

pavienis rezultatas ≤ 5,0 

8 Vandens absorbcija po 28 dienų 

vandens vonioje, % 

vidutinė vertė ≤ 6,0  

pavienis rezultatas ≤ 6,0 

 

  



                                                                                                                                     1 lentelės tęsinys 

Punktas Pagrindinės charakteristikos Eksploatacinės savybės Vertinimo metodai 

1 2 3 4 

9 

Atsparumas senėjimui 

nustatomas įvertinus spalvų 

skirtumą 300 valandų palaikius 

atidengtas 

≤ 5 

PN-ISO 7724-2:2003 

PN-ISO 7724-3:2003  

PN-EN ISO 4892-2:2013  

(A metodas)  

PN-EN 15534-4:2014 

10 

Matmenų stabilumas,% 

nustatytas pokytis 24 valandas 

palaikius esant temperatūrai: 

- +70°C 

≤ 0,2 
p. 3.2.1 

(ilgio ir pločio pokytis) 

- -20°C ≤ 0,2 

11 
Atsparumas slankiojimui (sija – 

tvirtinimo detalė – varžtas), MPa 
≥ 25 

PN-EN 15534-1:2014  

PN-EN 15534-4:2014 

12 

Grindų dangos atsparumas 

smūgiams, Nm ≥ 500 

PN-EN 1195:1999 (25 kg ir 

250 mm diametro maišas, 

poveikis dangos viduryje) 

13 

Atsparumas slydimui PTV: 

- esant sausam paviršiui 
≥ 90 PN-EN 15534-1:2014 

PN-EN 15534-4:2014 

CEN/TS 15676 (išilgai) - esant šlapiam paviršiui ≥ 55 

14 Reakcija į ugnį, klasė Bfl-s1*
)
 PN-EN 13501-1+A1:2010 

*
)
 klasifikacija taikoma grindims ant nedegaus pamato (žemiausia klasė A2-s3, d0 reakcija į ugnį pagal PN-EN 

13501-1+A1:2010) 

 

 

          Eksploatacinių savybių vertinimo metodai 
 

Vertinimo metodai pateikti 1 lentelėje 1 punkte.  

 
1. Matmenų stabilumo nustatymas (tiesinių matmenų pokyčiai). Bandymas atliekamas su 300 mm 

ilgio terasos lentų pavyzdžiais, kurie, išmatavus atstumą nurodytuose matavimo taškuose, yra 

veikiami: 

- 24 valandas +70 °C temperatūros, 

- 24 valandas -20 °C temperatūros. 

 

Tada mėginiai 2 valandas kondicionuojami laboratorinėmis sąlygomis. Linijinių matmenų pokytis 

apskaičiuojamas pagal formulę, kur: 

l1 – galutinis matavimas, t. y. veikiant temperatūrai: +70 °C ir -20 °C, mm 

l0 – pradinis matavimas, mm. 


