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Akredituota standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai
PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VRM
GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS PASKELBTOJI ĮSTAIGA NR. 1796
PRODUKTŲ TYRIMŲ SKYRIUS
AKREDITAVIMO SRITIS
ES teisės aktas
(reglamentas,
direktyva,
sprendimas),
teisės aktas, kuriuo
įgyvendinamas ES
teisės aktas
1
305/2011
95/467/EB

Gaminio (gaminių grupės) pavadinimas

2
Dūmtraukiai, dūmtakiai ir specialūs produktai (1/2): - Surenkami
dūmtraukiai (elementai, kurių aukštis atitinka pastato aukštį), dūmtakių
pamušalai (elementai ir blokai), daugiastruktūriai dūmtraukiai (elementai ir
blokai), vienasieniai dūmtraukių blokai, atskirai stovinčių dūmtraukių
komplektai ir prijungti dūmtraukiai (kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės)
Dūmtraukiai, dūmtakiai ir specialūs produktai (1/2): - Dūmtraukių išvadai
(kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės)
Gipso produktai (1/4): - Gipso gaminiai ir lubų elementai su plonu laminatu,
pluoštinės gipso plokštės (laminatai), kuriose panaudotoji medžiaga yra
priekinėje dalyje, galinčioje būti veikiama ugnies, įskaitant susijusius
pagalbinius produktus (sienoms, atitvaroms ar luboms (ar jų apmušalui)
atsižvelgiant į reakcijos į ugnį reikalavimus)

Gipso produktai (2/4): - Sausasis tinkas, blokai, lubų elementai ir pluoštinės
tinko liejimo formos, įskaitant susijusius pagalbinius produktus (sienoms,
atitvaroms ar luboms kaip tinkama, skirta pastatų konstrukcinių elementų
apsaugai nuo ugnies ir (ar) pastatui suskirstyti į sekcijas priešgaisrinėms
reikmėms

Atitikties
įvertinimo
procedūros
moduliai, priedai,
schemos ir pan.
3

Darnieji standartai, kur taikoma

4
LST EN 14471:2013+A1:2015

Sistema 3

LST EN 14471:2013+A1:2015
LST EN 13815:2007
LST EN 13915:2007
LST EN 13950:2014
LST EN 13963:2005 ir LST EN 13963:2005/AC:2006
LST EN 14190:2014
LST EN 14496:2006
LST EN 15283-1:2008+A1:2010
LST EN 15283-2:2008+A1:2010
LST EN 520:2005+A1:2010
LST EN 14209:2017
LST EN 12859:2011
LST EN 12860:2001+AC:2002
LST EN 13279-1:2008
LST EN 14246:2006 ir LST EN 14246:2006/AC:2007
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ES teisės aktas
(reglamentas,
direktyva,
sprendimas),
teisės aktas, kuriuo
įgyvendinamas ES
teisės aktas
1
305/2011
96/578/EB

2
Sanitariniai įtaisai (1/1): - Moduliniai viešieji tualetai ir iš anksto suformuoti
tualetų padėklai (asmeninei higienai)

305/2011
96/580/EB

Priešgaisrinės sienos (1/1): - Priešgaisrinių sienų rinkiniai (naudojami kaip
išorinės sienos, kurioms taikomos reakcijos į ugnį taisyklės)

305/2011
97/462/EB

Medienos skydai (2/2): - Nepadengti, padengti išlyginamuoju sluoksniu ir
vieno sluoksnio fanera arba danga medienos skydai (naudojami
nekonstrukciniuose elementuose išorėje ir viduje)

305/2011
97/740/EB

Mūriniai ir susiję produktai (3/3): - Mūro dirbiniai su įmaišytomis izoliacijos
medžiagomis, esantys paviršiuje, kuris gali būti paveiktas ugnies (sienoms ir
pertvaroms kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės)

LST EN 15824:2017

305/2011
97/808/EB

Grindų dangos (2/2): - Kietų grindų dangų produktai. A) Komponentai.
Grindinio elementai, mozaikinės plytelės, parketas, tinklo ar lakštų paklotai,
grindų grotelės, kietos laminuotos grindų dangos, medienos gaminiai
(naudojimui patalpų viduje, įskaitant visuomeninio transporto patalpas)

LST EN 12057:2005
LST EN 12058:2005
LST EN 13748-1:2004, LST EN 13748-1:2004/A1:2005 ir
LST EN 13748-1:2004/AC:2005
LST EN 14342:2013
LST EN 14411:2013
LST EN 15285:2008 ir LST EN 15285:2008/AC:2008
LST EN 1344:2013 ir LST EN 1344:2013/AC:2015

Gaminio (gaminių grupės) pavadinimas

Grindų dangos (2/2): - Kietų grindų dangų produktai. B) Apkrovas
laikančios sistemos, tiekiamos į rinką komplektais. Pakeltos priėjimų
grindys, tuštymėtos grindys (naudojimui patalpų viduje, įskaitant
visuomeninio transporto patalpas)
Grindų dangos (2/2): - Tampriosios ir tekstilinės grindų dangos. Vientisos ir
įvairialytės tampriosios grindų dangos, tiekiamos plytelių, lakštų ar rulonų
pavidalu (tekstilinės grindų dangos įskaitant plyteles; plastiko ir gumos
lakštai (kietėjančio aminoplastiko dangos); linoleumas ir kamštinės dangos;
antistatiniai lakštai; laisvai klojamos grindų plytelės; tampriosios laminuotos
grindys) (naudojimui patalpų viduje)
Grindų dangos (2/2): - Grindų išlyginimo medžiagos (naudojimui patalpų
viduje)

Atitikties
įvertinimo
procedūros
moduliai, priedai,
schemos ir pan.
3

Darnieji standartai, kur taikoma

4
LST EN 1825-1:2004 ir LST EN 1825-1:2004/AC:2006
LST EN 858-1:2002 ir LST EN 858-1:2002/A1:2004
LST EN 13830:2003

Sistema 3

LST EN 13986:2004+A1:2015

LST EN 14041:2004 ir LST EN 14041:2004/AC:2007
LST EN 14904:2006

LST EN 13454-1:2004
LST EN 13813:2003
LST EN 14016-1:2004
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ES teisės aktas
(reglamentas,
direktyva,
sprendimas),
teisės aktas, kuriuo
įgyvendinamas ES
teisės aktas
1

305/2011
98/213/EB

305/2011
98/436/EB

Gaminio (gaminių grupės) pavadinimas

2
Grindų dangos (2/2): - Terasinės dangos rinkinys (naudojimui patalpų
viduje, įskaitant visuomeninio transporto patalpas)
Vidaus pertvarų rinkiniai (1/5): - Vidaus pertvarų rinkiniai (skirti naudoti
ten, kur taikomi reakcijos į ugnį reikalavimai)
Vidaus pertvarų rinkiniai (2/5): - Vidaus pertvarų rinkiniai (naudojami riboti
ugnies plitimą)
Stogo dangos, stoglangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (2/6): Lygūs ir profiliuoti lakštai (kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės)

Stogo dangos, stoglangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (2/6): Stogo čerpės, šiferis, akmuo ir malksna (kai taikomos reakcijos į ugnį
taisyklės)

Stogo dangos, stoglangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (2/6): Gamykloje sujungtos sudėtinės ar sluoksniuotosios plokštės (kai taikomos
reakcijos į ugnį taisyklės)
Stogo dangos, stoglangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (2/6): Stoglangiai (kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės)
Stogo dangos, stoglangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (2/6): Stogo langai (kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės)

Atitikties
įvertinimo
procedūros
moduliai, priedai,
schemos ir pan.

Darnieji standartai, kur taikoma

3

4
EAD 190005-00-0402

EAD 210005-00-0505
Sistema 3

EAD 210005-00-0505
LST EN 1013:2012+A1:2015
LST EN 14782:2006
LST EN 14783:2013
LST EN 16153:2013+A1:2015
LST EN 16240:2014
LST EN 494:2012+A1:2016
LST EN 534:2006+A1:2010
LST EN 12326-1:2014
LST EN 1304:2005
LST EN 14964:2007
LST EN 490:2012
LST EN 492:2012+A2:2018
LST EN 544:2011
LST EN 14509:2014

LST EN 14963:2007
LST EN 1873:2006
LST EN 14351-1:2006+A2:2016
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ES teisės aktas
(reglamentas,
direktyva,
sprendimas),
teisės aktas, kuriuo
įgyvendinamas ES
teisės aktas
1

Gaminio (gaminių grupės) pavadinimas

2
Stogo dangos, stoglangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (3/6): Lygūs ir profiliuoti lakštai (kai taikomos išorinės priešgaisrinės saugos
taisyklės)

Atitikties
įvertinimo
procedūros
moduliai, priedai,
schemos ir pan.

Darnieji standartai, kur taikoma

3

4

Sistema 3
Stogo dangos, stoglangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (3/6): Stogo čerpės, šiferis, akmuo ir malksna (kai taikomos išorinės priešgaisrinės
saugos taisyklės)

Stogo dangos, stoglangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (3/6): Gamykloje sujungtos sudėtinės ar sluoksniuotosios plokštės (kai taikomos
išorinės priešgaisrinės saugos taisyklės)
Stogo dangos, stoglangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (3/6): Stoglangiai (kai taikomos išorinės priešgaisrinės saugos taisyklės)
Stogo dangos, stoglangiai, stogo langai ir pagalbiniai produktai (3/6): Stogo langai (kai taikomos išorinės priešgaisrinės saugos taisyklės)
305/2011
98/437/EB

LST EN 1013:2012+A1:2015
LST EN 14782:2006
LST EN 14783:2013
LST EN 16153:2013+A1:2015
LST EN 494:2012+A1:2016
LST EN 534:2006+A1:2010
LST EN 12326-1:2014
LST EN 1304:2005
LST EN 14964:2007
LST EN 490:2012
LST EN 492:2012+A2:2018
LST EN 544:2011
LST EN 14509:2014

LST EN 14963:2007
LST EN 1873:2006
LST EN 14351-1:2006+A2:2016

Vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (1/5): - Plokštės (vidaus ar išorės
apdailai, kaip užbaigti elementai, skirtos sienų ir lubų apsaugai nuo gaisro)
Vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (3/5): - Ruloniniai apmušalai (sienų ir
lubų vidaus apdailai, taikant reakcijos į ugnį taisykles)

LST EN 14509:2014

Vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (3/5): - Skiedros (sienų ir lubų išorės
apdailai, taikant reakcijos į ugnį taisykles)

LST EN 12467:2012+A2:2018
LST EN 16153:2013+A1:2015

Vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (3/5): - Apdaro plokštės (sienų ir lubų
išorės apdailai, taikant reakcijos į ugnį taisykles)

LST EN 1469:2015
LST EN 14783:2013

Vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (3/5): - Pakabinamos lubos (rinkiniai)
(lubų vidaus ir išorės apdailai, taikant reakcijos į ugnį taisykles)

LST EN 13964:2014
LST EN 494:2012+A1:2016

LST EN 14716:2005
LST EN 15102:2007+A1:2011
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ES teisės aktas
(reglamentas,
direktyva,
sprendimas),
teisės aktas, kuriuo
įgyvendinamas ES
teisės aktas
1

Gaminio (gaminių grupės) pavadinimas

2
Vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (3/5): - Čerpės (sienų ar lubų vidaus ir
išorės apdailai, taikant reakcijos į ugnį taisykles)

Atitikties
įvertinimo
procedūros
moduliai, priedai,
schemos ir pan.

Darnieji standartai, kur taikoma

3

4

Sistema 3
Vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (3/5): - Apkala (sienų ar lubų vidaus ir
išorės apdailai, taikant reakcijos į ugnį taisykles)
Vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (3/5): - Plokštės (sienų ar lubų vidaus ir
išorės apdailai, taikant reakcijos į ugnį taisykles)

Vidaus ir išorės sienų ir lubų apdaila (3/5): - Pakabinami karkasai (skirti
laikyti vidaus ar išorės sienų ar lubų apdailą ir pakabinama lubas, taikant
reakcijos į ugnį taisykles)

LST EN 12057:2005
LST EN 13964:2014
LST EN 14411:2013
LST EN 14782:2006
LST EN 15286:2013
LST EN 490:2012
LST EN 13245-2:2009 ir LST EN 13245-2:2009/ AC:2010
LST EN 14915:2014
LST EN 534:2006+A1:2010
LST EN 1013:2012+A1:2015
LST EN 14509:2014
LST EN 15102:2007+A1:2011
LST EN 438-7:2005
EAD 210024-00-0504
LST EN 13964:2014 333

Skystų tepamų stogų hidroizoliatų rinkiniai (2/3): - Skystų tepamų stogų
hidroizoliatų rinkiniai (skirti naudoti ten, kur taikomos išorinės
priešgaisrinės apsaugos taisyklės)
Skystų tepamų stogų hidroizoliatų rinkiniai (3/3): - Skystų tepamų stogų
hidroizoliatų rinkiniai (skirti naudoti ten, kur taikomos reakcijos į ugnį
taisyklės)

ETAG 005

305/2011
98/601/EB

Kelių statybos produktai (2/2): - Bitumo mišiniai (naudojami atvejais,
kuriems taikomos medžiagų sąveikos su ugnimi normos)

LST EN 13108-5:2006, LST EN 13108-5:2006/AC:2008

305/2011
1999/90/EB

Membranos (2/3): - Hidroizoliaciniai lakštai (naudojami tuomet, kai
taikomos reakcijos į ugnį taisyklės)
Membranos (2/3): - Hidroizoliaciniai sluoksniai (naudojami tuomet, kai
taikomos reakcijos į ugnį taisyklės)

LST EN 13967:2012
LST EN 13969:2005 ir LST EN 13969:2005/A1:2007
LST EN 14909:2012
LST EN 14967:2006
LST EN 15814:2011+A2:2015

305/2011
98/599/EB

ETAG 005
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ES teisės aktas
(reglamentas,
direktyva,
sprendimas),
teisės aktas, kuriuo
įgyvendinamas ES
teisės aktas
1

Gaminio (gaminių grupės) pavadinimas

2
Membranos (2/3): - Stogo posluoksniai (naudojami tuomet, kai taikomos
reakcijos į ugnį taisyklės)
Membranos (2/3): - Stogo lakštai (naudojami tuomet, kai taikomos reakcijos
į ugnį taisyklės)
Membranos (2/3): - Apsaugos sluoksniai nuo vandens garų (naudojami
tuomet, kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės)

Membranos (3/3): - Stogo posluoksniai (naudojami tuomet, kai taikomos
išorinės reakcijos į ugnį taisyklės)
Membranos (3/3): - Stogo lakštai (naudojami tuomet, kai taikomos išorinės
reakcijos į ugnį taisyklės)
305/2011
1999/91/EB

Termoizoliaciniai produktai (2/2): - Termoizoliaciniai produktai (gamykloje
pagaminti produktai ir produktai, skirti suformuoti in situ) (kai taikomos
reakcijos į ugnį taisyklės)

Atitikties
įvertinimo
procedūros
moduliai, priedai,
schemos ir pan.

Darnieji standartai, kur taikoma

3

4
LST EN 13859-1:2010

Sistema 3

LST EN 13707:2005+A2:2010
LST EN 13956:2013
LST EN 13859-1:2010
LST EN 13859-2:2010
LST EN 13970:2005 ir LST EN 13970:2005/A1:2007
LST EN 13984:2013
LST EN 13707:2005+A2:2010
LST EN 13956:2013
LST EN 13859-1:2010
LST EN 13162:2012+A1:2015
LST EN 13163:2012+A1:2015
LST EN 13164:2012+A1:2015
LST EN 13165:2012+A2:2016
LST EN 13166:2012+A2:2016
LST EN 13167:2012+A1:2015
LST EN 13168:2012+A1:2015
LST EN 13169:2012+A1:2015
LST EN 13170:2012+A1:2015
LST EN 13171:2012+A1:2015
LST EN 14063-1:2004 ir LST EN 14063-1:2004/AC:2007
LST EN 14064-1:2010
LST EN 14933:2007
LST EN 14934:2007
LST EN 14303:2009+A1:2013
LST EN 14304:2009+A1:2013
LST EN 14305:2009+A1:2013
LST EN 14306:2009+A1:2013
LST EN 14307:2009+A1:2013
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ES teisės aktas
(reglamentas,
direktyva,
sprendimas),
teisės aktas, kuriuo
įgyvendinamas ES
teisės aktas
1

Gaminio (gaminių grupės) pavadinimas

Atitikties
įvertinimo
procedūros
moduliai, priedai,
schemos ir pan.

2

3

Sistema 3

Termoizoliaciniai produktai (2/2): - Vietoje suformuoti birieji
termoizoliaciniai gaminiai iš augalinio pluošto (kai taikomos reakcijos į ugnį
taisyklės)

Darnieji standartai, kur taikoma

4
LST EN 14308:2009+A1:2013
LST EN 14309:2009+A1:2013
LST EN 14313:2009+A1:2013
LST EN 14314:2009+A1:2013
LST EN 14315-1:2013
LST EN 14316-1:2004
LST EN 14317-1:2004
LST EN 14318-1:2013
LST EN 14319-1:2013
LST EN 14320-1:2013
LST EN 15501:2013
LST EN 15599-1:2010
LST EN 15600-1:2010
LST EN 15732:2013
LST EN 16069:2012+A1:2015
EAD 040138-01-1201

305/2011
1999/94/EB

Iš organinių medžiagų pagaminti perdangos sijų/blokų dirbiniai ir elementai:
- Iš organinių medžiagų pagaminti perdangos sijų/blokų dirbiniai ir elementai
(paskirtys, kurioms taikomi degumo reikalavimai)

LST EN 15037-5:2013

305/2011
1999/454/EB

Gaisrą stabdantys, gaisrą ribojantys ir nuo gaisro apsaugantys produktai (2/2):
- Skydų, plokščių ir demblių gaminiai ir komplektai apsaugai nuo gaisro
(skirti naudoti ten, kur taikomos reakcijos į ugnį taisyklės)

EAD 350142-00-1106

Gaisrą stabdantys, gaisrą ribojantys ir nuo gaisro apsaugantys produktai (2/2):
- Reaktyvios dangos plieninių elementų apsaugai nuo gaisro (skirti naudoti
ten, kur taikomos reakcijos į ugnį taisyklės)

EAD 350402-00-1106
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ES teisės aktas
(reglamentas,
direktyva,
sprendimas),
teisės aktas, kuriuo
įgyvendinamas ES
teisės aktas
1

Gaminio (gaminių grupės) pavadinimas

2
Gaisrą stabdantys, gaisrą ribojantys ir nuo gaisro apsaugantys produktai
(2/2): - Gaisrą stabdantys ir gaisrą ribojantys produktai- Angų sandarinimo
priemonės (skirti naudoti ten, kur taikomos reakcijos į ugnį taisyklės)

Atitikties
įvertinimo
procedūros
moduliai, priedai,
schemos ir pan.

Darnieji standartai, kur taikoma

3

4
EAD 350454-00-1104

Sistema 3

305/2011
1999/469/EB

Produktai, naudojami betone, skiedinyje ir cemento tešloje (2/2): - Betono
apsaugos ir remonto produktai (naudojami, kai taikomos reakcijos į ugnį
taisyklės)

LST EN 1504-2:2004
LST EN 1504-3:2006
LST EN 1504-4:2005
LST EN 1504-6:2007

305/2011
1999/470/EB

Statybiniai klijai (2/2): - Plytelių klijai (naudojami tais atvejais, kai taikomos
reakcijos į ugnį taisyklės)

LST EN 12004:2007+A1:2012

305/2011
1999/472/EB

Vamzdžiai, cisternos ir pagalbiniai įrenginiai, neturintys sąlyčio su
žmonėms vartoti skirtu vandeniu (4/5): - Armatūra, klijai, movų sandarikliai
ir tarpikliai (naudojami įrenginiuose, esančiuose vietovėse, kurioms
taikytinos reakcijos į ugnį taisyklės, naudojamuose žmonėms vartoti
neskirtam vandeniui vežti, šalinti ir laikyti)

LST EN 681-1+A1:2001,
LST EN 681-1+A1:2001/A2:2003
LST EN 681-1+A1:2001/A3:2005
LST EN 681-2+A1:2003 ir LST EN 681-2+A1:2003/ A2:2005
LST EN 681-3+A1:2003 ir LST EN 681-3+A1:2003/ A2:2005
LST EN 681-4+A1:2003 ir LST EN 681-4+A1:2003/ A2:2005

305/2011
2000/245/EB

Lygaus stiklo, stiklo profiliuočių ir stiklablokių produktai (2/6): - Lygaus arba
išgaubto stiklo plokštės (naudojami pagal paskirtį, kurios atžvilgiu galioja
medžiagų sąveikos su ugnimi normos)
Lygaus stiklo, stiklo profiliuočių ir stiklablokių produktai (3/6): - Lygaus arba
išgaubto stiklo plokštės (naudojami ten, kur taikomos išorinės reakcijos į ugnį
taisyklės)

LST EN 1096-4:2018
LST EN 1279-5:2018
LST EN 14449:2005 ir LST EN 14449:2005/AC:2006
LST EN 1096-4:2018
LST EN 1279-5:2018
LST EN 14449:2005 ir LST EN 14449:2005/AC:2006
LST EN 16240:2014
LST EN 1279-5:2018

Lygaus stiklo, stiklo profiliuočių ir stiklablokių produktai (2/6): - Izoliacinio
stiklo blokai (naudojami pagal paskirtį, kurios atžvilgiu galioja medžiagų
sąveikos su ugnimi normos)
305/2011
2000/273/EB

Septyni produktai, kuriems išduodami Europos techniniai liudijimai (2/2): Gumos pluošto kilimėlis, naudojamas triukšmo slopinimui (naudojamas kai
taikomos reakcijos į ugnį taisyklės)

EAD 040048-01-0502

Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.032, išduoto 2020-05-04,
2 priedas, patvirtintas Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus
2020-07-22 įsakymu Nr. AK-98XX
9 (10)
ES teisės aktas
(reglamentas,
direktyva,
sprendimas),
teisės aktas, kuriuo
įgyvendinamas ES
teisės aktas
1

Gaminio (gaminių grupės) pavadinimas

2
Septyni produktai, kuriems išduodami Europos techniniai liudijimai (2/2): Poliuretano (PU) putų kilimėlis, naudojamas triukšmo slopinimui
(naudojamas kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės)

Atitikties
įvertinimo
procedūros
moduliai, priedai,
schemos ir pan.

Darnieji standartai, kur taikoma

3

4
EAD 040049-00-0502

Sistema 3

Surenkamieji medienos laikantieji įtempto paviršiaus skydai ir atraminės
sudėtinės lengvosios plokštės (3/6): - Surenkamieji medienos laikantieji
įtempto paviršiaus skydai (naudojami kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės)
Surenkamieji medienos laikantieji įtempto paviršiaus skydai ir atraminės
sudėtinės lengvosios plokštės (3/6): - Atraminės sudėtinės lengvosios plokštės
(naudojamos kai taikomos reakcijos į ugnį taisyklės)
Surenkamieji medienos laikantieji įtempto paviršiaus skydai ir atraminės
sudėtinės lengvosios plokštės (4/6): - Surenkamieji medienos laikantieji
įtempto paviršiaus skydai (naudojamas, kai taikomos išorinės priešgaisrinės
apsaugos taisyklės)

ETAG 019

Surenkamieji medienos laikantieji įtempto paviršiaus skydai ir atraminės
sudėtinės lengvosios plokštės (4/6): - Atraminės sudėtinės lengvosios plokštės
(naudojamas, kai taikomos išorinės priešgaisrinės apsaugos taisyklės)

ETAG 016-1, ETAG 016-2

305/2011
2001/308/EB

Apdailos sistemos (2/2): - Apdailos sistemos (naudojamos, kai taikomos
reakcijos į ugnį taisyklės)

ETAG 017

305/2011
2003/640 EB

Išorės sienų apdailos rinkiniai (2/2): - Mechaniškai tvirtinami išorės sienų
apdailos rinkiniai (naudojami taikant reakcijos į ugnį taisykles)

EAD 090062-00-0404

305/2011
2011/19/ES

Sandarikliai, naudojami nestruktūrine paskirtimi pastatų sandūrose ir pėsčiųjų
takuose (2/2): Sandarikliai, naudojami nestruktūrine paskirtimi pastatų
sandūrose ir pėsčiųjų takuose (skirta naudoti taisyklėse dėl reakcijos į ugnį
numatytais atvejais)

LST EN 15651-1:2012

305/2011
2011/284/ES

Maitinimo, valdymo ir ryšių kabeliai (1/3): Maitinimo, valdymo ir ryšių
kabeliai (skirta naudotis laikantis teisės aktų dėl degumo)

LT EN 50575:2015 ir LST EN 50575:2015/A1:2016

305/2011
2000/447/EB

ETAG 016-1, ETAG 016-2, ETAG 016-3 ir ETAG 016-4

ETAG 019
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ES teisės aktas
(reglamentas,
direktyva,
sprendimas),
teisės aktas, kuriuo
įgyvendinamas ES
teisės aktas
1
305/2011
(ES) 2015/1958

Gaminio (gaminių grupės) pavadinimas

2
Geosintetika ir susiję produktai: - Geokompozitas drenažo sistemoms (tik
reakcija į ugnį)

Atitikties
įvertinimo
procedūros
moduliai, priedai,
schemos ir pan.

Darnieji standartai, kur taikoma

3

4
EAD 080001-00-0403

Sistema 3
305/2011
(ES) 2015/1959

Nuotėkų technikos produktai: – Septikai (tik reakcija į ugnį)

LST EN 12566-7:2013

Reglamentas (ES) 305/2011 V priedas 3 p.
Esminė charakteristika

Degumas (reakcija į ugnį)

Atsparumas ugniai
Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui

Direktoriaus pavaduotojas

Specifikacija (bandymų metodus nustatantis standartas)

Įstaigos funkcija

LST EN ISO 1182
LST EN ISO 1716
LST EN ISO 11925-2
LST EN 13823
LST EN ISO 9239-1
LST EN 1364-1
LST EN 1634-1
LST EN 1634-3
LST CEN/TS 1187

Bandymų laboratorija

Tadas Juodelis

