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1. PRODUKTO TECHNINIS APRAŠAS 
 

Šio nacionalinio techninio sertifikato objektas yra GAMRAT sistemos terasinių lentų ir papildomų 

elementų komplektas (produkto tipo pavadinimas), pagamintas GAMRAT WPC Sp. z o.o., Mickiewicza 

g. 108, 38-200 Jasle, gamykloje Lenkijoje. 

GAMRAT sistemos terasinių lentų ir papildomų elementų komplektą sudaro toliau nurodyti 

produktai: 

1. terasinės lentos iš medienos miltų ir polivinilchlorido (PVC) kompozito su modifikuojančiais 

priedais, pagamintos koekstruzijos būdu: skerspjūvis 140 × 25 mm, su grioveliais vienoje 

pusėje, kaip pavaizduota A1 pav., linijinė masė 2,4 kg/m ± 10 % pagal PN-EN 15534-1:2014; 

skerspjūvis 160 × 25 mm, kaip pavaizduota A2 pav., linijinė masė 2,8 kg/m ± 10 % pagal PN-EN 

15534-1:2014. Terasinės lentos yra 2,4, 3,0 ir 4,0 m ilgio. Gamintojui susitarus su klientu gali 

būti tiekiamos ir kitokio ilgio lentos. Lentos gaminamos su pašiurkštintu (smulkiai arba stambiai) 

arba nepašiurkštintu paviršiumi. 

2. Montavimo profiliai (gulekšniai), pagaminti iš medienos miltų ir polivinilchlorido (PVC) kompozito 

su modifikuojančiais priedais, skerspjūvis 50 × 30 mm, kaip pavaizduota A3 pav., linijinė masė 

1,0 kg/m ± 10 % pagal PN-EN 15534-1:2014. Montavimo profiliai yra 2,4, 3,0 ir 4,0 m ilgio. 

Gamintojui susitarus su klientu gali būti tiekiami ir kitokio ilgio profiliai. 

3. Papildomi elementai: 

–  užbaigimo profiliai iš medienos miltų ir polivinilchlorido (PVC) kompozito su modifikuojančiais 

priedais, skerspjūvis 60 × 6 mm, kaip pavaizduota A4 pav.; 

–  L formos užbaigimo profiliai iš medienos miltų ir polivinilchlorido (PVC) kompozito su 

modifikuojančiais priedais, skerspjūvis 60 × 35 mm, kaip pavaizduota A5 pav.; 

–  aliumininiai užbaigimo profiliai, skerspjūvis 35 × 35 mm ir 30 × 55 mm, kaip pavaizduota A6 

pav., pagaminti iš aliuminio lydinio EN AW-606060 arba EN AW-6063 pagal standartą PN-

EN 573-3:2014, kietumas T66 pagal standartą PN-EN 515:2017, apsaugoti nuo korozijos 

anodine oksido danga, kurios storis ne mažesnis nei 15 µm, atitinka QUALANOD kokybės 

ženklo techninius reikalavimus; 

–  montavimo elementai, pagaminti iš tankaus polietileno (PEHD), kaip pavaizduota A7 pav.; 

–  montavimo elementai, pagaminti iš 1.4301 (X5CrNi18-10) klasės nerūdijančiojo plieno pagal 

PN-EN 10088-1:2014, kaip pavaizduota A8 pav.; 

–  pradžios elementai iš 1.4301 (X5CrNi18-10) klasės nerūdijančiojo plieno pagal PN-EN 

10088-1:2014 standartą, kaip pavaizduota A9 pav. 

Produktų, įeinančių į GAMRAT komplektą, forma ir matmenys pateikti A priede. Papildomų 

kompozitinių ir plastikinių elementų matmenų nuokrypiai, jei nenurodyta atskirai, atitinka v tolerancijos 

klasę pagal PN-EN 22768-1:1999, o papildomų plieninių elementų – tolerancijos klasę pagal PN-EN 

22768-1:1999. 

 
 

2. NUMATYTOJI PRODUKTO PASKIRTIS 
 

GAMRAT sistemos terasinių lentų ir papildomų elementų komplektas skirtas lauko grindims 

įrengti (terasoms, verandoms, balkonams, platformoms, paviršiams aplink lauko baseinus ir t. t.). 

GAMRAT sistemos terasinės lentos klojamos ant montavimo profilių (gulekšnių), išdėstytų ne 

didesniais nei 50 cm tarpais, išlaikant 5÷10 mm atstumą nuo sienų ir kitų stacionarių elementų, 

pavyzdžių, kolonų. Gulekšniai tvirtinimo elementais prie stabilaus pagrindo pritvirtinami taip, kad tarp 

gulekšnių galėtų nutekėti vanduo. Terasinės lentos prie gulekšnių pritvirtinamos naudojant pradžios ir 

montavimo laikiklius, taip pat savisriegiais varžtais, vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. 
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GAMRAT komplekto grindų klojimo būdas paaiškintas B priede. Produktų, kuriuos apima šis 

Nacionalinis techninis įvertinimas, naudojimas turi atitikti techninius projektus, parengtus nustatytiems 

objektams. Projekte turi būti atsižvelgta į: 

– Lenkijos standartus ir statybos taisykles, ypač į infrastruktūros ministro 2002 m. balandžio 12 d. 

potvarkį „Dėl techninių sąlygų, kurias turi atitikti pastatai ir jų įrengimas“ (oficialusis Lenkijos 

Respublikos įstatymų leidinys, 2015 m., poz. 1422 su pakeitimais); 

– gamintojo parengtas ir su kiekviena produktų partija klientams pateiktas montavimo instrukcijas; 

– šio Nacionalinio techninio įvertinimo nuostatas. 

 
 

3. STATYBOS PRODUKTO EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS IR JŲ ĮVERTINIMO METODAI  
 

3.1. Produkto eksploatacinės savybės 
 

GAMRAT sistemos terasinių lentų ir papildomų elementų, taip pat GAMRAT pagamintų grindų 

eksploatacinės savybės pateiktos 1 lentelėje. 

1 lentelė 
 
Eil. Nr. Pagrindinės savybės Eksploatacinės savybės Tyrimo metodai 

1 2 3 4 

1 

Matmenų nuokrypiai, mm: 
- ilgis 
- plotis 
- bendras storis 
- storis sienos pusėje 

 
(−0 / +10) 

± 1,0 
± 1,0 
± 0,5 

PN-EN 15534-1:2014  
PN-EN 15534-4:2014 

2 Briaunų tiesumas, mm/m ≤ 0,7 

3 Skersinis išlinkis, mm ≤ 0,7 

4 

Atsparumas poveikiui, 7 J energija: at −20°C at +20°C 

PN-EN 15534-1:2014  
PN-EN 15534-4:2014 

- lentos, kurios skerspjūvis 140 x 
25 mm ≥ 10 mm ilgio įskilimų nėra; 

galimasilgalaikis ≤ 0,5 mm gylio 
įspaudas - lentos, kurios skerspjūvis 160 x 

25 mm 

5 

Lankstumas:  
- lūžimo apkrova, N 

vidurkis ≥ 3300  
atskiros lentos apkrova ≥ 3000 

PN-EN 15534-1:2014 
PN-EN 15534-4:2014 

(tarpas tarp atramų 500 mm) 

- standžioji deformacija esant 
500 N apkrovai, mm 

vidurkis ≤ 2  
atskiros lentos apkrova ≤ 2,5 

-  atsparumas lenkimui, MPa ≥ 33 

elastingumo modulis, MPa: 
- lentos, kurios skerspjūvis 140x25 

mm 
≥ 4600 

- lentos, kurios skerspjūvis 160 x 
25 mm 

≥ 4600 

6 
Atsparumas drėgmei ciklinio 
bandymo sąlygomis, nustatytas 
pagal lankstumo sumažėjimą, % 

vidurkis ≤ 20 
atskiros lentos atsparumas ≤ 30 

PN-EN 15534-1:2014 
PN-EN 15534-4:2014 7 

Išbrinkimas po 28 dienų, %:  
- ilgis 

vidurkis ≤ 0,4  
atskiros lentos ≤ 0,6 

-  plotis vidurkis ≤ 0,8  
atskiros lentos ≤ 1,2 

-  storis vidurkis ≤ 4,5  
atskiros lentos ≤ 5,0 

8 
Vandens absorbcija po 28 dienų 
vonioje, % 

vidurkis ≤ 6,0  
atskiros lentos ≤ 6,0 
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1 lentelė (tęsinys) 

Eil. Nr. Pagrindinės savybės Eksploatacinės savybės Tyrimo metodai 

1 2 3 4 

9 

Atsparumas senėjimui, 
nustatytas įvertinant spalvos 
pokytį po 300 val. trukmės 
poveikio 

≤ 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 matuojant pokytį po 
24 val. laikymoatitinkamoje 
temperatūroje:  
- +70 °C 

≤ 0,2 p. 3.2.1 
(ilgio ir pločio pokytis) 

- −20 °C ≤ 0.2 

11 
Atsparumas ištraukimui 
(gulekšnis, tvirtinimo detalė, 
varžtas), MPa 

≥ 25 
PN-EN 15534-1:2014  
PN-EN 15534-4:2014 

12 

Terasos atsparumas smūgiams, 
Nm 

≥ 500 

PN-EN 1195:1999 (25 kg 
svorio ir 250 mm skersmens 
maišas, smūgis tarpo tarp 

atramų viduryje) 

13 

Atsparumas slydimui, PTV: 
- sauso paviršiaus 

≥ 90 PN-EN 15534-1:2014 
PN-EN 15534-4:2014 

CEN/TS 15676 (išilgai) - šlapio paviršiaus ≥ 55 

14 Reakcijos į ugnį klasė Bfl-S1*) PN-EN 13501-1+A1:2010 

*) klasifikavimas taikomas terasoms, įrengtoms ant nedegaus pagrindo (kurio reakcija į ugnį bent A2-s3, d0 
klasėspagal PN-EN 13501-1+A1:2010) 

 
 

3.2. Eksploatacinių savybių vertinimo metodai 
 

Vertinimo metodai nurodyti 1 lentelėje ir 3.2.1 skirsnyje.  
 

3.2.1. Matmenų stabilumo (linijinių matmenų pokyčių) tikrinimas. Tyrimas atliktas su 

300 mm ilgio terasinėmis lentomis. Išmatavus lentų matmenis nurodytuose taškuose, paaiškėjo, kad 

jos patyrė tokį poveikį: 

– +70 °C temperatūrą 24 valandas; 

– −20 °C temperatūrą 24 valandas. 

Tada pavyzdžiai 2 valandas laikyti laboratorijos sąlygomis. Linijinių matmenų pokyčiai apskaičiuoti 

pagal formulę: 

 

kur: 

l1 – galutinis matmuo, t. y. po +70 °C ir −20 °C temperatūros poveikio, mm 

l0 – pradinis matmuo, mm. 

 
 

4. PRODUKTO PAKAVIMAS, GABENIMAS, SANDĖLIAVIMAS IR ŽENKLINIMO BŪDAS 
 

GAMRAT komplekto produktai turi būti pristatomi originalioje gamintojo pakuotėje ir 

sandėliuojami bei gabenami taip, kad nepasikeistų jų techninės savybės. 

Produktų ženklinimo statybiniu ženklu būdas turi atitikti numatytąjį infrastruktūros ir statybos 

ministro 2016 m. lapkričio 17 d. potvarkyje „Dėl statybos produktų eksploatacinių savybių deklaravimo 

ir jų ženklinimo statybiniu ženklu būdo“ (oficialusis Lenkijos Respublikos įstatymų leidinys, 2016 m., 

poz. 1966 su pakeitimais). 
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Kartu su statybinio ženklo žyma turi būti pateikta tokia informacija: 

–  du paskutiniai metų, kuriais statybinis ženklas buvo pirmą kartą uždėtas ant statybos produkto, 

skaitmenys; 

–  gamintojo pavadinimas ir registracijos adresas arba identifikavimo ženklas, leidžiantis 

vienareikšmiai nustatyti gamintojo pavadinimą ir registracijos adresą; 

–  statybos produkto ir jo tipo pavadinimai; 

–  Nacionalinio techninio įvertinimo, pagal kurį buvo deklaruotos eksploatacinės savybės, numeris 

ir išdavimo metai (ITB-KOT-2018/0509, 1-asis leidimas); 

–  Nacionalinės eksploatacinių savybių deklaracijos numeris; 

–  deklaruotų eksploatacinių savybių lygis arba klasė; 

–  gamintojo interneto svetainės adresas, jei nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija 

pateikiama toje svetainėje. 

Kartu su nacionaline eksploatacinių savybių deklaracija turi būti pateikiamas arba atitinkamais 

atvejais prieinamas saugos duomenų lapas ir (arba) informacija apie statybos produkte esančias 

pavojingas medžiagas, apie kurias kalbama Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 

1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), 

įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, 31 ar 33 straipsniuose. 

Be to, statybos produkto, kuris pagal REACH reglamentą yra pavojingas mišinys, ženklinimas 

turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir 

mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (KŽP), iš dalies keičiančio ir panaikinančio Direktyvas 

67/548/EEB ir 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, reikalavimus. 

 
 

5. EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PATVARUMO ĮVERTINIMAS IR PATIKRA 
 

5.1. Nacionalinė eksploatacinių savybių patvarumo įvertinimo ir patikros sistema 
 

Remiantis infrastruktūros ir statybos ministro 2016 m. lapkričio 17 d. potvarkiu „Dėl statybos 

produktų eksploatacinių savybių deklaravimo ir ženklinimo statybiniu ženklu būdo“ (oficialusis Lenkijos 

Respublikos įstatymų leidinys, 2016 m., poz. 1966 su pakeitimais) eksploatacinių savybių patvarumui 

įvertinti ir patikrinti taikoma 4 sistema. 

 
5.2. Tipo tyrimai 
 
Produkto tipo tyrimais laikomas 3 skirsnyje pateiktų eksploatacinių savybių įvertinimas, 

galiojantis, kol pasikeis žaliavos, sudėtinės dalys, gamybos linija ar gamykla. 

 
5.3. Gamyklos gamybos kontrolė 
 
Gamintojo gamykloje turi veikti gamyklos gamybos kontrolės sistema. Visi šios sistemos 

elementai, reikalavimai ir nuostatos, kuriuos patvirtina gamintojas, turi būti sistemingai 

dokumentuojami ir raštu registruojami politikos bei procedūrų nuostatose, taip pat tyrimų aktuose. 

Gamyklos gamybos kontrolė turi būti pritaikyta prie gamybos procesų ir užtikrinti, kad serijinėje 

gamyboje išliktų visos deklaruojamos eksploatacinės produkto savybės. 

Gamyklos gamybos kontrolė apima žaliavų ir sudėtinių dalių specifikaciją ir tikrinimą, kontrolę ir 

tyrimus atliekant gamybos procesą ir kontrolinius tyrimus (pagal 5.4 skirsnį), kuriuos gamintojas atlieka 

laikydamasis tyrimų tvarkaraščio ir procedūrų, nustatytų gamyklos gamybos kontrolės dokumentuose. 
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Gamybos kontrolės rezultatai turi būti nuolat registruojami. Iš registro įrašų turi matytis, ar 

produktai atitinka eksploatacinių savybių stabilumo įvertinimo ir patikros kriterijus. Turi būti numatyta 

galimybė identifikuoti ar atsekti atskirus produktus ar produktų partijas ir su jais susijusią gamybos 

informaciją. 

 
5.4. Kontroliniai tyrimai 
 
5.4.1. Tyrimų planas. Tyrimų planą sudaro: 

a)  einamieji tyrimai; 

b)  periodiniai tyrimai. 

 

5.4.2. Einamieji tyrimai. Atliekant einamuosius tyrimus tikrinama: 

a)  matmenų nuokrypiai; 

b)  briaunų tiesumas; 

c)  skersinis išlinkis; 

d)  linijinė masė. 

 

5.4.3. Periodiniai tyrimai. Atliekant periodinius tyrimus tikrinama: 

a) atsparumas smūgiams; 

b) lenkimo savybės; 

c) brinkimas; 

d) vandens absorbcija; 

e) grindų atsparumas slydimui; 

f) tvirtinimo elementų atsparumas ištraukimui. 

 

5.5. Tyrimų dažnis 

Einamieji tyrimai atliekami laikantis nustatyto tyrimų plano, bet ne rečiau nei su kiekviena 

produktų partija. Produktų partijos dydis nustatomas gamyklos gamybos kontrolės dokumentuose. 

Periodiniai tyrimai atliekami ne račiau nei kartą per 3 metus. 

 
 

6. INSTRUKCIJOS 
 
6.1. Nacionaliniame techniniame įvertinime ITB-KOT-2018/0509, 1-asis leidimo, teigiamai 

įvertintos tos GAMRAT sistemos terasinių lentų ir papildomų elementų komplekto eksploatacinės 

savybės, kurios pagal Įvertinimo nuostatose numatytą paskirtį turi įtakos įgyvendinant pagrindinius 

statybos objektų, kuriuose produktas bus naudojamas, poreikius. 

 

6.2. Nacionalinis techninis įvertinimas ITB-KOT-2018/0509, 1-asis leidimas, nėra dokumentas, 

suteikiantis teisę statybos produktą ženklinti statybiniu ženklu. 

Remiantis 2004 m. balandžio 16 d. Statybos produktų įstatymu su pakeitimais (konsoliduotasis 

tekstas: oficialusis įstatymų leidinys, 2016 m., poz. 1570), komplektas, kuriam taikomas šis 

Nacionalinis techninis įvertinimas, gali būti reklamuojamas arba tiekiamas šalies rinkoje, jei gamintojas 

yra atlikęs eksploatacinių savybių pastovumo įvertinimą ir patikrą, pagal Nacionalinį techninį įvertinimą 

ITB-KOT-2018/0509, 1-asis leidimas, parengęs nacionalinę eksploatacinių savybių deklaraciją ir pagal 

galiojančias taisykles paženklinęs produktus statybiniu ženklu. 
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6.3. Nacionalinis techninis įvertinimas ITB-KOT-2018/0509, 1-asis leidimas, nepažeidžia teisių, 

numatytų pramoninės nuosavybės apsaugos nuostatose, ypač 2000 m. birželio 30 d. Pramoninės 

nuosavybės įstatyme (konsoliduotasis tekstas: oficialusis įstatymų leidinys, 2013 m., poz. 1410 su 

pakeitimais). Užtikrinti šias teises yra šio ITB Nacionalinio techninio įvertinimo naudotojų pareiga. 

 

6.4. Išduodamas Nacionalinį techninį įvertinimą ITB neprisiima atsakomybės dėl galimų 

išskirtinių ir įgytų teisių pažeidimų. 

 

6.5. Nacionalinis techninis įvertinimas produktų gamintojo neatleidžia nuo atsakomybės už jų 

tinkamą kokybę, o statybos darbų rangovų – nuo atsakomybės už tinkamą produktų naudojimą. 

 

6.6. Šio Nacionalinio techninio įvertinimo galiojimo laikas gali būti pratęsiamas laikotarpiams, ne 

ilgesniems nei 5 metai. 

 
 
7. PROCEDŪRINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS  
 
7.1. Ataskaitos, tyrimų ataskaitos, įvertinimai, klasifikacija 
 
1) LK00-02932/15/ZOONK. GAMRAT sistemos terasinių lentų ir papildomų elementų 

komplekto tyrimo ataskaita. Statybinių elementų inžinerijos padalinys, Statybos technikos 

institutas (ITB), Varšuva. 

2) 02932/15/ZOONK. GAMRAT sistemos terasinių lentų ir papildomų elementų komplekto 

tyrimo darbo eiga. Statybinių elementų inžinerijos padalinys, Statybos technikos institutas 

(ITB), Varšuva. 

3) 01741/15/R2ONM. GAMRAT kompozitinių profilių tyrimo ataskaita. Statybinių medžiagų 

inžinerijos padalinys, Statybos technikos institutas (ITB), Varšuva. 

4) 01741/15/R18NP. Reakcijos į ugnį pagal PN-EN 13501-1+A1:2010 klasifikacijos ataskaita. 

Ugnies tyrimų padalinys, Statybos technikos institutas (ITB), Varšuva. 

5) LPP01-01741/15/R18NP ir LPP02-01741/15/R18NP. WPC terasos profilių tyrimo ataskaitos. 

Ugnies bandymų laboratorija, Statybos technikos institutas (ITB), Varšuva, 2015 m. 

6) 172/118/2015/2. „Gamrat“ kompozitinių lentų tyrimo ataskaita. „Gamrat“ Spółka Akcyjna“ 

kokybės centras, Jaslas, 2015-10-26. 

7) 172/118/2015/3. „Gamrat“ kompozitinių lentų tyrimo ataskaita. „Gamrat“ Spółka Akcyjna“ 

kokybės centras, Jaslas, 2015-10-26. 

 
7.2. Susiję standartai ir dokumentai 
 

PN-EN 515:2017 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.- Oznaczenia 

stanów  

(Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Deformuojamieji gaminiai. Kietumo klasės) 

PN-EN 573-3:2014 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 

przerobionych plastycznie. Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów 

(Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Deformuojamųjų gaminių cheminė sudėtis ir 

forma. Gaminių cheminė sudėtis ir forma) 

PN-EN 1195:1999 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Zachowanie się konstrukcyjnych 

poszyć podłogowych 

(Medinės konstrukcijos. Tyrimo metodai. Struktūrinių grindų terasų 

eksploatacinės savybės) 

PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozję. Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję 

(Nerūdijantysis plienas. Nerūdijančiojo plieno rūšių sąrašas) 
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PN-EN 13501-+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 

1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 

(Statybos produktų ir statybos darbams naudojamų elementų atsparumo 

ugniai klasifikacija. Klasifikacija naudojant reakcijos į ugnį bandymų 

duomenis) 

PN-EN 15534-1:2014 Kompozyty wytworzone z materiałów na bazie celulozy i tworzyw 

termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo- 

drzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC)). Część 

1: Metody badań przeznaczone do charakteryzowania mieszanin i wyrobów 

(Kompozitai, pagaminti iš medžiagų celiuliozės pagrindu ir termoplastikų 

(paprastai vadinami medienos ir polimerų kompozitais (WPC) arba 

natūralaus pluošto kompozitais (NFC)). Mišinių ir produktų savybių 

nustatymo bandymo metodai) 

PN-EN 15534-4:2014 Kompozyty wytworzone z materiałów na bazie celulozy i tworzyw 

termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo- 

drzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC)). Część 

4: Specyfikacje profili podłogowych i płytek 

(Kompozitai, pagaminti iš medžiagų celiuliozės pagrindu ir termoplastikų 

(paprastai vadinami medienos ir polimerų kompozitais (WPC) arba 

natūralaus pluošto kompozitais (NFC)). Terasos profilių ir plytelių 

specifikacijos) 

PN-EN ISO 4892-2:2013 Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła. 

Część 2. Lampy ksenonowe łukowe 

(Plastikai. Laboratorinių šviesos šaltinių poveikio metodai. Ksenoninės 

lankinės lempos) 

PN-ISO 7724-2:2003 Farby i lakiery -- Kolorymetria -- Część 2: Pomiar barwy 

(Dažai ir lakai. Kolorimetrija. 2 dalis. Spalvos matavimas.) 

PN-ISO 7724-3:2003 Farby i lakiery -- Kolorymetria -- Część 3: Obliczanie różnic barwy 

(Dažai ir lakai. Kolorimetrija. 3 dalis. Spalvos skirtumo skaičiavimas) 

CEN/TS 15676  Medinės grindys. Atsparumas slydimui. Švytuoklės bandymas 

AT-15-9705/2016 Zestaw desek i profili tarasowych oraz elementów uzupełniających 

systemu GAMRAT 

(GAMRAT sistemos terasinių lentų ir profilių bei papildomų elementų 

komplektas) 

 
 

PRIEDAI 
 
A priedas. Į GAMRAT sistemos terasinių lentų ir papildomų elementų komplektą įeinančių produktų 

forma ir matmenys ..................................................................................................................................10 

B priedas. GAMRAT komplekto grindų montavimo būdas ....................................................................14 
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ITB-KOT-2018/0509, 1-asis leidimas, A priedas 

 
 

 

 
A1 pav. Terasinė lenta, 140 × 25 mm  

(matmenys milimetrais) 
 
 

 

 
A2 pav. Terasinė lenta 160 × 25 mm  

(matmenys milimetrais) 
 
 

 

 
 

A3 pav. Gulekšnis  
(matmenys milimetrais) 
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ITB-KOT-2018/0509, 1-asis leidimas, A priedas 

 
 

 
 

 
 

A4 pav. Kompozitinis užbaigimo profilis  
(matmenys milimetrais) 

 
 

 
 

A5 pav. Kompozitinis kampinis profilis  
(matmenys milimetrais) 
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ITB-KOT-2018/0509, 1-asis leidimas, A priedas 

 

  
 
 

 

A6 pav. Aliumininis užbaigimo profilis  
(matmenys milimetrais) 

 
 

 
 

A7 pav. PEHD montavimo elementas  
(matmenys milimetrais) 

 
 

 

 
A8 pav. Nerūdijančiojo plieno montavimo elementas  

(matmenys milimetrais) 
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ITB-KOT-2018/0509, 1-asis leidimas, A priedas 

 

 
 

A9 pav. Nerūdijančiojo plieno pradžios elementas  
(matmenys milimetrais) 
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ITB-KOT-2018/0509, 1-asis leidimas, B priedas 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

B1 pav. GAMRAT komplekto grindų montavimo būdas 
 


