
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA  

                  
                         Nr. 20131002 

 
1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  

       BASIC - Home/ BASIC - Pro 
 
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip 

reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: 

       Žiūrėti identifikavimo lipduką ant gaminio 

 

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją: 

       Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai, išskyrus atsparius ugniai ir sandarius dūmams  

 

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis 

adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį: 

       UAB “IDOMUS” 

       Chemijos g. 27 

       51332 Kaunas, Lietuva 

 

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V 

priede: 

      Sistema 3 

 

6. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, 

atveju: 

      SP Technical Research Institute of Sweden atliko pradinį produkto tipo bandymą pagal sistemą 3 ir išdavė 

pradinio produkto tipo bandymo ataskaitą (Determination of air permeability, resistance to water penetration, thermal 

transmittance and resistance to wind load, EN-3421-1)). 

 

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines 

savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. 

 

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu): 

 

UAB “IDOMUS”  

Algirdas Kuoga, direktorius 

Kaunas 2013.10.02 

Esminės charakteristikos 
BASIC-Home 

eksploatacinės 
savybės 

BASIC-Pro 
eksploatacinės 

savybės 

Darnioji techninė 
specifikacija  

(Bandymo standartas) 

Atsparumas vandens skvarbai 3 Klasė 3 Klasė EN 12425 

Kenksmingųjų medžiagų išsiskyrimas NPD NPD - 

Atsparumas vėjo klasei 5 Klasė (> 1000 Pa) 2 Klasė (450 Pa) EN 12424 

Tiesioginė ore sklindančio garso izoliacija NPD NPD - 

Šilumos perdavimas 1,6 W/ m2K 1,4 W/ m2K EN 13241 - 1:2003 

Pralaidumas orui 3 Klasė (6 m3/ m2h) 3 Klasė (6 m3/ m2h) EN 12426 

Mechaninių ir eksploatacinių savybių 
ilgaamžiškumas 

15 000 ciklų 25 000 ciklų EN 13241 - 1:2003 
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