Specialiosios dalies priedas Nr. 2-1
Padėklams yra taikomi žemiau nurodyti reikalavimai:
1.

Išmatavimai: 800 x 1200 mm

2.

Europadėklai turi būti kokybiški:
2.1 šviesios spalvos (galima dėl natūralaus medienos senėjimo proceso šiek tiek papilkėjusi europadėklo spalva, kuri neturi įtakos padėklo kokybei);
2.2 tvarkingi, švarūs, kokybiški (pvz., be išsikišusių vinių ir briaunų), prikaltomis lentomis, tolygiai nusklembtomis pagrindo lentomis, su visais juos
sudarančiais elementais bei sudėtinėmis dalimis. T.y., europdėklai ar jų sudėtinės dalys (pvz., kaladėlės, grindų pagrindo, padėklo lentos ir pan.) negali
būti sulūžę ir/ar su kitais trūkumais;
;2.3 negali būti šlapi, nešvarūs ar užteršti, sutręšę ar supuvę, su pelėsio ar kitais panašiais požymiais, negali turėti jokių kitų trūkumų, dėl kurių sumažėtų ar
pablogėtų europadėklų funkciniai parametrai (pvz., apkrovos masė), savybės ar išoriniai požymiai (išvaizda).

3.

Europadėklų specifinės ypatybės:
3.1 Tikslūs europadėklo išmatavimai milimetrais: (remiantis UIC 435 standartu)
Nr.

Elementas

Elementų
skaičius

Išmatavimai esant 22% drėgmei (tolerancija +/- mm)
Ilgis

Plotis

Aukštis

1

Išorinė pakloto lentelė

2

1200 (+3/-0)

145 (+5/-3)

22 (+2/-0)

2

Centrinė pakloto lentelė

1

1200 (+3/-0)

145 (+5/-3)

22 (+2/-0)

3

Tarpinė pakloto lentelė

2

1200 (+3/-0)

100 (+3/-3)

22 (+2/-0)

4

Skersinė lentelė

3

800 (+3/-0)

145 (+5/-3)

22 (+3/-0)

5

Apatinė kraštinė lentelė

2

1200 (+3/-0)

100 (+3/-3)

22 (+2/-0)

6

Apatinė vidurinė lentelė

1

1200 (+3/-0)

145 (+5/-3)

22 (+2/-0)

7

Išorinė kaladėlė

6

145 (+5/-3)

100 (+3/-3)

78 (+2/-0)

8

Vidinė kaladėlė

3

145 (+5/-3)

145 (+5/-3)

78 (+1/-1)

3.2 Ant išorinės dešiniosios kaladėlės išdegintas EUR logotipas (ovale);
3.3 Ant išorinės kairiosios kaladėlės išdegintas EPAL ženklas (ovale) arba geležinkelio ženklas, pvz., DB (Deutsche Bahn- Vokietijos geležinkeliai), kiti
galimi žymėjimai pavaizduoti paveikslėlyje;

ni defektai

Leidžaimi defektai

3.4
3.5
3.6
3.7

Lygiai nupjauti visi keturi kampai per visą europadėklo aukštį;
Europadėklų kaladėlės gali būti pagamintos iš medžio masyvo arba smulkintos medienos;
Būtina remonto vinis, jei europadėklas remontuotas;
Ant išorinės viduriniosios kaladėlės raidinis-skaitmeninis žymėjimas pagal pavyzdį: LLL-M-MM (licencijos Nr.- gamybos metai- gamybos mėnuo),
fitosanitarinių priemonių standarto ISPM-15 ženklinimas (privalomas visiems europadėklams, pagamintiems po 2010.01.01), kontrolinė kabė
(privaloma naujiems europadėklams);

Padėklų spalvos vertinimo kriterijai

Neleistini defekt

