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Dažams, lakams ir kelių ženklinimo produktams taikomi ES žaliojo viešojo pirkimo kriterijai 
 

1 ĮVADAS 
 
ES žaliojo viešojo pirkimo (toliau – ŽVP) kriterijais siekiama, kad viešojo sektoriaus institucijoms būtų lengviau pirkti mažesnį poveikį aplinkai 
darančius produktus, paslaugas ir darbus. Kriterijai taikomi savanoriškai. Kriterijai suformuluoti taip, kad atskira organizacija juos (visus arba 
dalį) galėtų kuo mažiau koreguodama įtraukti juos į savo viešojo pirkimo dokumentus, jeigu, jos nuomone, tai yra tikslinga. Viešojo sektoriaus 
institucijoms rekomenduojama prieš paskelbiant konkursą patikrinti planuojamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų pasiūlą rinkoje, kurioje jos 
veikia.  Šiame dokumente išdėstyti dažų, lakų ir kelių ženklinimo produktų grupei parengti ES ŽVP kriterijai. Pridedamoje techninėje ataskaitoje 
išsamiai pagrindžiami šių kriterijų parinkimo motyvai ir pateikiamos nuorodos į papildomą informaciją. 
 
Kriterijai skirstomi į atrankos kriterijus, technines specifikacijas, sutarties sudarymo kriterijus ir sutarties vykdymo sąlygas. Kriterijai yra dviejų 
rūšių: 
 

• pagrindiniai kriterijai, kurių paskirtis – užtikrinti paprastą ŽVP taikymą sutelkiant dėmesį į svarbiausią (-ias) produkto aplinkosauginio 
veiksmingumo sritį (-is) ir kuo labiau sumažinti įmonių administracines išlaidas; 

• išsamūs kriterijai, į kuriuos įtraukta daugiau arba aukštesnio lygio aplinkosauginio veiksmingumo aspektų ir kuriais gali naudotis 
institucijos, norinčios labiau padėti siekti aplinkosaugos ir su inovacijomis susijusių tikslų. 

Jeigu abiejų lygių siekių kriterijai yra vienodi, įterpiama formuluotė „(tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams)“. 
 
Kai kuriais atvejais ŽVP kriterijų reikalavimų neatitinkantys dažai gali būti reikalingi dėl techninių priežasčių, pvz., istoriniam pastatui 
restauruoti siekiant išsaugoti pirmines dažyto paviršiaus savybes. Tokiais atvejais viešųjų pirkimų vykdytojas, remdamasis techninėmis 
rekomendacijomis, turėtų įvertinti konkrečius poreikius ir galimybę rinktis alternatyvius sprendimus ir, jeigu reikia, gali nuspręsti dažų ar 
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dažymo paslaugų pirkimo konkursuose netaikyti ŽVP kriterijų. Siekiant nustatyti, ar rinkoje galėtų būti tinkamų veiksmingumo reikalavimus 
atitinkančių alternatyvų, gali būti atliekami rinkos tyrimai.  



 

3 

 

1.1. Produktų apibrėžtis ir taikymo sritis 
 
Produktų grupę sudaro du skirtingi gaminių pogrupiai: „dažai ir lakai“ ir „kelių ženklinimo produktai“. 
 
Dažų ir lakų (dar vadinamų tiesiog dažais) pogrupį sudaro profesionalams naudoti (ne pramoniniams tikslams) skirti patalpų vidaus ir išorės 
dažai ir lakai, medienos beicai ir panašūs produktai, apibrėžti toliau. 
 
Dažų ir lako produktai yra, inter alia: 

• grindų dažai; 
• produktai, kuriems profesionalių dažytojų  prašymu reikiamą atspalvį suteikia prekybininkai; 
• atspalvių suteikimo sistemos; 
• skysti arba pastos pavidalo dekoratyviniai dažai, kuriuos gamintojai, atsižvelgdami į vartotojų poreikius, gali paruošti naudoti, padaryti 

reikiamo atspalvio ar kitaip paruošti, įskaitant medienos dažus, medienos beicus ir medinių lauko terasų dažyves, mūro ir metalo dangas 
ir tokių produktų sistemų gruntus ir gruntinius dažus, apibrėžti Direktyvos 2004/42/EB1 I priedo 1.1 dalies d ir g punktuose. 

 
Kelių ženklinimo produktų pogrupį sudaro tokie produktai, kaip dažai ar struktūrinės plastiko sistemos, kuriais kelio paviršius dengiamas eismo 
juostoms, aikštelėms ir ženklams pažymėti, taip pat tam, kad jis įgytų trinties savybių ir tamius paros metu nuo jo atsispindėtų šviesa sausomis 
bei šlapiomis sąlygomis ir lyjant lietui. Paprastai šiuos produktus sudaro pigmentinė kelių ženklinimo medžiaga ir stiklo rutuliukai, kurie kartu 
pagrindo paviršiuje gali sudaryti plėvelę (arba ne). Į taikymo sritį taip pat įtraukti iš anksto suformuoti kelių ženklinimo produktai, apibrėžiami 
kaip juostos, iš anksto suformuoti šalto plastiko kelių ženklinimo produktai arba iš anksto suformuoti termoplastiniai kelių ženklinimo produktai 
su užbarstomosiomis medžiagomis arba be jų, taip pat gruntai ir adhezyvai, naudojami keliui dengti kelių ženklinimo medžiaga. 
 
Prie produktų grupės nepriskiriami šie produktai: 

• neapaugančiosios dangos; 
• medienai impregnuoti skirti konservantai; 

                                                      
1 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/42/EB dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam 

tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 1999/13/EB. 
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• dangos, skirtos specialiems pramoniniams tikslams ir profesionalams, įskaitant ypač tvirtas dangas; 
• miltelinės dangos; 
• UV spinduliais veikiamų dažų kietėjimo sistemos; 
• transporto priemonėms skirti dažai; 
• produktai, kurių pagrindinė paskirtis nėra sudaryti plėvelę ant pagrindo, pvz., aliejai ir vaškai (išskyrus tam tikras kelių ženklinimo 

sistemas); 
• skaidrios cheminės grindų dangos, pagamintos kaip rišiklius naudojant reaktyviąsias dervas ir skirtos pramoninėms grindims padengti 

storu sluoksniu; 
• mechaniniai ženklinimo produktai, pvz., atšvaitai. 

 
Toliau pateiktomis produktų apibrėžtimis siekiama padėti deramai taikyti kriterijus. 
 
Dažai – skysta, pastos pavidalo pigmentinė dengimo medžiaga, kuria padengus pagrindą susidaro neskaidri plėvelė, turinti apsauginių, 
dekoratyvinių arba specialių techninių savybių. 
 
Dekoratyviniai dažai ir lakai – dažai ir lakai, kuriais dengiami pastatai, jų apdailos ir kitos detalės, siekiant juos padailinti ir apsaugoti.  Nors 
pagrindinė dažų bei lakų paskirtis yra apdaila, jie atlieka ir apsauginę funkciją. 
 
Mūro dangos – dangos, sudarančios dekoratyvinę ir apsauginę plėvelę, naudojamos betonui, (dažomiems) plytų mūriniams, blokams, tinkui, 
kalcio silikato arba pluoštu armuotam glaistui dengti. Jos visų pirma skirtos naudoti išorėje, bet gali būti naudojamos ir viduje arba sofitams ir 
balkonų luboms dengti. 
 
Lakas – skaidri dengimo medžiaga, kuria padengus pagrindą susidaro skaidri tvirta plėvelė, turinti apsauginių, dekoratyvinių arba specialių 
techninių savybių. 
 
Medienos beicai (lazuriniai lakai) – dangos, sudarančios skaidrią ar pusiau skaidrią plėvelę (naudojama daug ne baltojo pigmento), padailinančią 
medieną bei apsaugančią ją nuo klimato poveikio ir palengvinančią jos priežiūrą. 
 
Atspalvio suteikimo sistema – spalvotų dažų paruošimo būdas, kai baziniai dažai maišomi su pigmentais. 
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Kitos pagalbinės techninės apibrėžtys pateiktos 1 priede. 
 

1.2. Darbų pirkimo sutarties apibrėžtis ir taikymo sritis 
 
Kriterijais taip pat atsižvelgiama į susijusias dažymo ir kelių ženklinimo darbų pirkimo sutartis. Tai gali būti vienkartinės darbų pirkimo sutartys, 
sutartys be fiksuotos užsakymo datos, sudaromos remiantis preliminariąja sutartimi, taip pat cikliškos ilgalaikės dažymo paslaugos. Visos 
sutartys grindžiamos pagal šios produktų grupės taikymo sritį apibrėžtu dažų produktų naudojimu. Į kriterijų taikymo sritį įtrauktos toliau 
pateiktos sutarčių apibrėžtys. 
 
Dažymo darbai – darbai, kai rangovai, paprastai vadinami dažytojais ir apdailininkais, vieną kartą, pagal užsakymą arba cikliškai tiesiogiai 
samdomi nudažyti vidaus ar išorės paviršius, taip pat atlikti nuolatinės priežiūros ir remonto darbus. 
 
Kelių ženklinimo darbai – darbai, kai rangovai, paprastai vadinami kelių ženklinimo specialistais, vieną kartą arba cikliškai tiesiogiai samdomi 
atlikti kelių ženklinimą, taip pat priežiūros ir remonto darbus. 
 

1.3. Bendroji pastaba dėl patvirtinimo 
 
Siūloma kai kurių kriterijų atitikties patvirtinimo priemonė yra bandymų ataskaitų teikimas. Kiekvienam kriterijui nurodyti atitinkami bandymo 
metodai. Kuriuo etapu tokio bandymo rezultatai turi būti pateikti, sprendžia viešojo sektoriaus institucija. Apskritai nėra būtina iš pat pradžių 
reikalauti, kad visi konkurso dalyviai pateiktų bandymų rezultatus. Kad būtų sumažinta našta konkurso dalyviams ir viešojo sektoriaus 
institucijoms, būtų galima laikyti, kad pasiūlymų teikimo etape užtenka savideklaracijos. Be to, yra skirtingi scenarijai, ar šių bandymų gali 
prireikti ir kada. 

a) Pasiūlymų teikimo etape 
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Vienkartinio tiekimo sutarčių atveju gali būti pareikalauta, kad šiuos įrodymus pateiktų ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs 
konkurso dalyvis. Jeigu įrodymai laikomi pakankamais, sutartis gali būti sudaryta. Jeigu įrodymai laikomi nepakankamais arba 
neatitinkančiais reikalavimų, imamasi šių veiksmų: 

i) jeigu patvirtinimo priemonės susijusios su technine specifikacija, įrodymų reikėtų paprašyti iš antro daugiausiai balų surinkusio 
konkurso dalyvio ir būtų svarstoma galimybė su juo sudaryti sutartį; 

ii) jeigu patvirtinimo priemonės susijusios su sutarties sudarymo kriterijumi, papildomai skirti balai būtų atimti, o pasiūlymų eilės 
tvarka būtų peržiūrėta (įskaitant visus atitinkamus padarinius). 

Bandymų ataskaita patvirtinama, kad pagal tam tikrus reikalavimus yra išbandytas pavyzdinis produktas, o ne faktiškai pagal sutartį 
pristatyti produkto vienetai. Preliminariųjų sutarčių atveju padėtis gali būti kitokia. Šis scenarijus aptartas b punkte. 

b) Vykdant sutartį 

Bendrais tikslais arba jeigu nerimaujama, kad tiekėjas galėjo pateikti melagingą informaciją, gali būti paprašyta pateikti vieno arba kelių 
pagal sutartį pristatytų produkto vienetų bandymų rezultatus. Tai ypač svarbu sudarant preliminariąsias sutartis, kuriose nenurodoma 
pradinė prekių būklė. 
 
Rekomenduojama į sutartį įtraukti aiškias sutarties vykdymo sąlygas. Jose turėtų būti nustatyta, kad perkančioji organizacija turi teisę bet 
kuriuo metu per sutarties galiojimo laikotarpį atlikti atsitiktinę patikrą. Jeigu iš tokių bandymų rezultatų matyti, kad pristatyti gaminiai 
neatitinka kriterijų, perkančioji organizacija turi teisę taikyti sankcijas ir turi galimybę nutraukti sutartį. Kai kurios viešojo sektoriaus 
institucijos į sutartis įtraukia sąlygą, kad jeigu, atlikus bandymus, paaiškėja, jog produktas atitinka jų keliamus reikalavimus, bandymų 
išlaidas turi atlyginti viešojo sektoriaus institucija. Tačiau jeigu produktas reikalavimų neatitinka, išlaidas turi padengti tiekėjas. 
 
Kalbant apie preliminariąsias sutartis, momentas, kuriuo paprašoma pateikti įrodymą, priklauso nuo konkrečios sutarties struktūros: 

i) preliminariosioms sutartims su vienu veiklos vykdytoju, kurią sudarant nurodomi atskiri vienetai, kurie turi būti pristatyti, o jų 
skaičius nustatomas vėliau, taikomi tie patys principai kaip ir pirmiau aprašytoms vienkartinio tiekimo sutartims; 

ii) preliminariųjų sutarčių, kurioms sudaryti atrenkami keli galimi tiekėjai, o tada jie konkuruoja tarpusavyje, atveju šiame pradinės 
atrankos etape iš anksto atrinktų tiekėjų gali būti prašoma tik įrodyti savo gebėjimą tiekti vienetus, atitinkančius preliminariojoje 
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sutartyje nustatytus būtinuosius veiksmingumo reikalavimus. Sutartims be fiksuotos užsakymo datos (arba užsakomųjų paslaugų 
sutartims), kurios sudaromos pasibaigus konkursui tarp atrinktų tinkamiausių tiekėjų, taikomi tie patys pirmiau a ir b punktuose 
nurodyti principai, jeigu atitiktis papildomiems reikalavimams turi būti įrodyta konkurso būdu. Jeigu konkursas vyksta tik dėl 
kainos, reikėtų apsvarstyti galimybę patikrą atlikti sutarties vykdymo etape. 

Taip pat svarbu atkreipti konkurso dalyvių dėmesį į tai, kad atitiktis reikalavimams gali būti patvirtinta pateikus įrodymus, jog produktai 
pažymėti ES ekologiniu ženklu ar kitu atitinkamu ekologiniu ženklu, atitinkančiu tuos pačius nurodytus reikalavimus. Patvirtinimą būtų 
paprašyta pateikti laikantis tos pačios tvarkos, kuri taikoma pateikiant bandymų rezultatus. 
 
Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad pagal Direktyvos 2014/24/ES 44 straipsnio 2 dalį perkančiosios organizacijos privalo pripažinti ir 
kitas tinkamas įrodinėjimo priemones. Tai gali būti gamintojo techniniai dokumentai, jeigu atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas 
negalėjo gauti bandymų ataskaitų arba neturėjo galimybės jų gauti per atitinkamą terminą. Gamintojo techniniai dokumentai gali būti 
pateikiami, jeigu atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas bandymų ataskaitų negalėjo gauti dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių ir 
jeigu įrodo, kad jo vykdomi darbai, tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos atitinka techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus ar 
kriterijus, sutarties sudarymo kriterijus ar sutarties vykdymo sąlygas. Jeigu daroma nuoroda į konkrečios atitikties vertinimo įstaigos 
parengtą pažymą ir (arba) bandymų ataskaitą, perkančiosios organizacijos kaip bandymų atlikimo įrodymą priima ir kitų lygiaverčių 
atitikties vertinimo įstaigų pažymas ir (arba) bandymų ataskaitas. 
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2 PAGRINDINIS POVEIKIS APLINKAI 
 
Pagrindinis dažų ir lakų poveikis aplinkai yra susijęs su jų gamyba. Todėl svarbus veiksnys yra sunaudotas dažų kiekis, taip pat atliekų bei 
nepanaudotų dažų kiekis ir tai, kiek laiko dažai išlieka, kol prireikia užtepti naują dažų sluoksnį. 

Sudedamųjų dažų dalių – tirpiklių, rišiklių ir titano dioksido (baltojo pigmento) – gamyba turi didelį poveikį aplinkai žaliavų gavybos ir dažų 
gamybos etapuose. Tirpikliniai dažai turi didesnį bendrą poveikį aplinkai nei vandeniniai dažai. Pavojingi funkciniai priedai, pvz., konservantai, 
plastifikatoriai, pigmentai ir užpildai, gali turėti įvairių pasekmių sveikatai ir aplinkai. 

Į keliams ženklinti skirtus dažus įmaišomi stiklo rutuliukai taip pat turi didelį poveikį aplinkai, susijusį su jų gamyba ir visų pirma su energijos 
naudojimu jiems suformuoti. Stiklo sudėtyje esantys teršalai, pvz., arsenas, taip pat gali kelti problemų, nes rutuliukai pasklinda aplinkoje. Kelių 
ženklinimo produktų patvarumas taip pat labai turi didelės įtakos šių produktų poveikiui aplinkai. 
 

Svarbiausi aplinkosaugos aspektai  ŽVP principas 

• Tirpiklių, rišiklių ir titano dioksido gamyba 
• Kelių ženklinimo produktams skirtų stiklo 

rutuliukų gamyba 
• Pavojingi funkciniai priedai 
• Produkto patvarumas 
• Atliekos, susidarančios dėl nepanaudotų produktų 

 • Kuo labiau sumažinti gamybos poveikį aplinkai 
atitinkamai keičiant konkrečias sudedamąsias 
dalis ir jų kiekį 

• Sumažinti bendros produkto sudėties 
pavojingąsias savybes 

• Skatinti naudoti patvarius dažus ir kelių 
ženklinimo produktus 

• Skatinti kuo labiau mažinti produktų atliekų 
susidarymą, taip pat juos sunaudoti kitur ir 
perdirbti 

Poveikio rūšių eilės tvarka nebūtinai atitinka jų svarbą. 

 

Išsamią informaciją apie dažus, kelių ženklinimo produktus ir susijusias darbų pirkimo sutartis, įskaitant informaciją apie susijusius teisės aktus, 
standartus ir techninių duomenų šaltinius, kurie naudojami kaip įrodymai, galima rasti techninėje ataskaitoje. 
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3 DAŽAMS, LAKAMS IR KELIŲ ŽENKLINIMO PRODUKTAMS TAIKOMI ES ŽVP KRITERIJAI 
3.1 Dažai ir lakai 

Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

DALYKAS 

Mažesnį poveikį aplinkai darančių dažų ir lakų pirkimas 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
1. Dažų sudėtis 
2.  

1.1. Baltojo pigmento kiekis 
(Šis reikalavimas netaikomas skaidrioms ir pusiau skaidrioms dangoms) 
 
Dažų baltojo pigmento (baltų neorganinių pigmentų, kurių lūžio rodiklis yra 
didesnis kaip 1,8) kiekis viename kvadratiniame metre sausos plėvelės turi 
būti ne didesnis kaip: 
• 38 g/m2 patalpų vidaus dažuose, išskyrus patalpų vidaus sienų dažus, 

pagal atsparumą drėgnajam šveitimui priklausančius 1 klasei (jiems 
taikoma 40 g/m2 vertė); 

• 40 g/m2 visuose išorės dažuose. 
 
Gruntinių dažų ir gruntų baltojo pigmento (baltų neorganinių pigmentų, kurių 
lūžio rodiklis yra didesnis kaip 1,8) kiekis viename kvadratiniame metre 
sausos plėvelės turi būti ne didesnis kaip 25 g/m2. 
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia dažų sudėties dokumentus, kuriuose nurodytas 
baltųjų pigmentų kiekis. Prireikus 1 klasės atsparumas drėgnajam šveitimui 
įrodomas pateikiant pagal standarto EN 13300 reikalavimus parengtą 
bandymų, atliktų taikant EN ISO 11998 (Dangų atsparumo drėgnajam 
šveitimui ir valomumo nustatymas) metodą, ataskaitą. 

1.1. Baltojo pigmento kiekis 
(Šis reikalavimas netaikomas skaidrioms ir pusiau skaidrioms dangoms) 
 
Dažų baltojo pigmento (baltų neorganinių pigmentų, kurių lūžio rodiklis yra 
didesnis kaip 1,8) kiekis viename kvadratiniame metre sausos plėvelės turi 
būti ne didesnis kaip: 
• 36 g/m2 patalpų vidaus dažuose, išskyrus patalpų vidaus sienų dažus, 

pagal atsparumą drėgnajam šveitimui priklausančius 1 klasei (jiems 
taikoma 40 g/m2 vertė); 

• 38 g/m2 išorės dažuose. 
 
Gruntinių dažų ir gruntų baltojo pigmento (baltų neorganinių pigmentų, kurių 
lūžio rodiklis yra didesnis kaip 1,8) kiekis viename kvadratiniame metre 
sausos plėvelės turi būti ne didesnis kaip 25 g/m2. 
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia dažų sudėties dokumentus, kuriuose nurodytas 
baltųjų pigmentų kiekis. Prireikus 1 klasės atsparumas drėgnajam šveitimui 
įrodomas pateikiant pagal standarto EN 13300 reikalavimus parengtą 
bandymų, atliktų taikant EN ISO 11998 (Dangų atsparumo drėgnajam 
šveitimui ir valomumo nustatymas) metodą, ataskaitą. 
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Produktai, kuriems, kaip nustatyta Komisijos sprendime 2014/312/ES, 
suteiktas dažų ir lakų ES ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais 
reikalavimus. 
 

Produktai, kuriems, kaip nustatyta Komisijos sprendime 2014/312/ES, 
suteiktas dažų ir lakų ES ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais 
reikalavimus. 
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1.2. Lakiųjų organinių junginių kiekis  
 
Didžiausias lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis neturi viršyti 1 lentelėje 
nurodytų ribinių verčių. 
LOJ kiekis nustatomas paruoštame naudoti produkte ir apima visus prieš 
dažant pridedamus rekomenduojamus priedus, pvz., dažiklius ir (arba) 
skiediklius. 
 
1 lentelė. LOJ kiekio ribinės vertės 

Produkto aprašas (ir pakategorės pavadinimas 
pagal Direktyvą 2004/42/EB) 

LOJ ribinės 
vertės  

(g/l įskaitant 
vandenį) 

a. Vidinių sienų ir lubų matinės dangos  
(Blizgesys, esant 60° kampui, mažesnis kaip 
25)  

15 

b. Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos 
(blizgesys, esant 60° kampui, didesnis kaip 
25)  

60 

c. Išorinių sienų mineralinio pagrindo dangos  30 
d. Vidaus ir (arba) išorės apdailos ir plakiravimo 

dažai medienai bei metalui  
90 

Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, 
įskaitant neskaidrius medienos beicus  

75 

e. Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, 
įskaitant neskaidrius medienos beicus 

90 

f. Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos 
beicai  

75 

g. Gruntai  15 
h. Rišamieji gruntai  15 

1.2. Lakiųjų organinių junginių kiekis  
 
Didžiausias lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis neturi viršyti 2 lentelėje 
nurodytų ribinių verčių. 
LOJ kiekis nustatomas paruoštame naudoti produkte ir apima visus prieš 
dažant pridedamus rekomenduojamus priedus, pvz., dažiklius ir (arba) 
skiediklius. 
 
2 lentelė. LOJ kiekio ribinės vertės 

Produkto aprašas (ir pakategorės pavadinimas 
pagal Direktyvą 2004/42/EB) 

LOJ ribinės 
vertės  

(g/l įskaitant 
vandenį) 

a. Vidinių sienų ir lubų matinės dangos 
(blizgesys, esant 60° kampui, mažesnis kaip 
25)  

10 

b. Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos 
(blizgesys, esant 60° kampui, didesnis kaip 
25)  

40 

c. Išorinių sienų mineralinio pagrindo dangos  25 
d. Vidaus ir (arba) išorės apdailos ir plakiravimo 

dažai medienai bei metalui  
80 

Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, 
įskaitant neskaidrius medienos beicus  

65 

e. Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, 
įskaitant neskaidrius medienos beicus 

75 

f. Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos 
beicai  

50 

g. Gruntai  15 
h. Rišamieji gruntai  15 
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i. Vienkomponentės dangos  100 
j. Dvikomponentės reaktyviosios specialiosios 

paskirties (pvz., grindų) dangos  
100 

Dekoratyvinės dangos  90 
Antikoroziniai dažai 80 

 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia: 

a) LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, 
jeigu jie yra, arba 
b) pagal standartą ISO 11890-2 atliktų bandymų ataskaitą. Produktų, kurių 
LOJ kiekis mažesnis nei 1,0 g/l, bandymai atliekami pagal standartą ISO 
17895. 

Produktai, kuriems, kaip nustatyta Komisijos sprendime 2014/312/ES, 
suteiktas dažų ir lakų ES ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais 
reikalavimus. 
 

i. Vienkomponentės dangos  80 
j. Dvikomponentės reaktyviosios specialiosios 

paskirties (pvz., grindų) dangos  
80 

Dekoratyvinės dangos  80 
Antikoroziniai dažai 80 

 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia: 

a) LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, 
jeigu jie yra, arba 
b) pagal standartą ISO 11890-2 atliktų bandymų ataskaitą. Produktų, kurių 
LOJ kiekis mažesnis nei 1,0 g/l, bandymai atliekami pagal standartą ISO 
17895. 

Produktai, kuriems, kaip nustatyta Komisijos sprendime 2014/312/ES, 
suteiktas dažų ir lakų ES ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais 
reikalavimus. 
 

1.3. Produkto pavojingumo ženklinimas 
 
Galutinis produktas neturi būti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP 
reglamentą) klasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas, specifiškai toksiškas 
konkrečiam organui, kancerogeninis, mutageninis, toksiškai veikiantis 
reprodukciją ar pavojingas aplinkai, kaip nurodyta 3 lentelėje. 
 
3 lentelė. Galutinių produktų klasifikacija 
 
Ūmus toksiškumas Ūmus toks., 1 kat. 

Ūmus toks., 2 kat. 
Ūmus toks., 3 kat. 

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – 
kartotinis poveikis (STOT RE)  

STOT RE, 1 arba 2 
kat. 

1.3. Produkto pavojingumo ženklinimas 
 
Galutinis produktas neturi būti pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP reglamentą) klasifikuojamas kaip ūmiai 
toksiškas, jautrinantis kvėpavimo takus ar odą, specifiškai toksiškas 
konkrečiam organui, jautrinantis kvėpavimo takus ar odą, kancerogeninis, 
mutageninis, toksiškai veikiantis reprodukciją ar pavojingas aplinkai, kaip 
nurodyta 4 lentelėje. 
 
4 lentelė. Galutinių produktų klasifikacija 
 
Ūmus toksiškumas Ūmus toks., 1 kat. 

Ūmus toks., 2 kat. 
Ūmus toks., 3 kat. 
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Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – 
vienkartinis poveikis (STOT SE)  

STOT SE, 1, 2 arba 3 
kat. 

Kancerogeniškumas  Kancer., 1A kat. 
Kancer., 1B kat. 
Kancer., 2 kat. 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms  Mut., 1A kat. 
Mut., 1B kat. 
Mut., 2 kat. 

Toksinis poveikis reprodukcijai  Repr., 1A kat. 
Repr., 1B kat. 
Repr., 2 

Pavojingumas vandens aplinkai Ūmus toks. vandens 
aplinkai, 1 kat. 
Lėtinis toks. vandens 
aplinkai, 1 arba 2 kat. 

 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia tinkamus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad 
produktai, kurie bus tiekiami, nepriskiriami prie produktų, keliančių 
išvardytus pavojus. 
Dokumentai apie mišinių klasifikavimą pateikiami pagal Reglamente (EB) 
Nr. 1272/2008 (CLP reglamente) ir (arba) saugos duomenų lapuose 
nustatytas taisykles. 
Produktai, kuriems, kaip nustatyta Komisijos sprendime 2014/312/ES, 
suteiktas dažų ir lakų ES ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais 
reikalavimus. 
 

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – 
kartotinis poveikis (STOT RE)  
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – 
vienkartinis poveikis (STOT SE)  

STOT RE, 1 arba 2 
kat. 
STOT SE, 1, 2 arba 3 
kat. 

Kancerogeniškumas  Kancer., 1A kat. 
Kancer., 1B kat. 
Kancer., 2 kat. 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms  Mut., 1A kat. 
Mut., 1B kat. 
Mut., 2 kat. 

Toksinis poveikis reprodukcijai  Repr., 1A kat. 
Repr., 1B kat. 
Repr., 2 

Pavojingumas vandens aplinkai  
 

Ūmus toks. vandens 
aplinkai, 1 kat. 
Lėtinis toks. vandens 
aplinkai, 1 arba 2 kat. 
Lėtinis toks. vandens 
aplinkai, 3 kat.*  

Kvėpavimo takų jautrinimas 
 

Kvėp. tak. jautr., 1, 1A 
arba 1B kat. 

Odos jautrinimas Od. jautr., 1, 1A arba 
1B kat. 

* Kodu H412 galutinį produktą leidžiama žymėti tik tuo atveju, jeigu išorės dažuose ir lakuose 
naudojami sausos plėvelės konservantų deriniai su 3-jod-2-propinilbutilkarbamatu (IPBC), 
kurio koncentracija yra ne didesnė kaip 0,650 % masės. 
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia tinkamus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad 
produktai, kurie bus tiekiami, nepriskiriami prie produktų, keliančių 
išvardytus pavojus. 
Dokumentai apie mišinių klasifikavimą pateikiami pagal Reglamente (EB) 
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Nr. 1272/2008 (CLP reglamente) ir (arba) saugos duomenų lapuose nustatytas 
taisykles. 
Jeigu reikia, dėl lauke naudoti skirtų produktų, priskiriamų prie produktų, 
kuriems būdingas 3 kategorijos lėtinis toksiškumas vandens aplinkai ir kurių 
sudėtyje yra IPBC, konkurso dalyviai pateikia dokumentus, kuriuose 
nurodyta, kad jų IPBC kiekis yra ne didesnis kaip 0,650 % masės. 
Produktai, kuriems, kaip nustatyta Komisijos sprendime 2014/312/ES, 
suteiktas dažų ir lakų ES ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais 
reikalavimus. 
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1.4. Pavojingos sudedamosios dalys 
 
Dažai turi atitikti 5 lentelėje nustatytus apribojimus, kuriais dažuose 
ribojamas nurodytų pavojingųjų medžiagų buvimas arba jų koncentracija.   
5 lentelė. Pavojingoms dažų sudedamosioms dalims taikomi reikalavimai 

Sudedamoji dalis Apribojimas arba 
viršutinė 
koncentracijos ribinė 
vertė 

Konservantai Konservantai neturi būti 
bioakumuliaciniai1. 

Sausos plėvelės konservantai Sausos plėvelės 
konservantai neturi būti 
specialiai naudojami, 
išskyrus: 

- patalpų vidaus 
dažus, skirtus 
naudoti labai 
drėgnose vietose, kai 
viršutinė 
koncentracijos ribinė 
vertė neviršija 
0,10 % masės; 
- išorės dažus, kai 
viršutinė 
koncentracijos ribinė 
vertė neviršija 
0,30 % masės. 

Alkilfenoletoksilatai 
Alkilfenoletoksilatai (APEO) ir jų 
dariniai neturi būti naudojami jokių 

Neturi būti specialiai 
naudojami. 

1.4. Pavojingos sudedamosios dalys 
 
Dažai turi atitikti 6 lentelėje nustatytus apribojimus, kuriais dažuose 
ribojamas nurodytų pavojingųjų medžiagų buvimas arba jų koncentracija.  . 
 
6 lentelė. Pavojingoms dažų sudedamosioms dalims taikomi reikalavimai 

Sudedamoji dalis Apribojimas arba 
viršutinė koncentracijos 
ribinė vertė 

Konservantai Konservantai neturi būti 
bioakumuliaciniai1. 

Sausos plėvelės konservantai Sausos plėvelės 
konservantai neturi būti 
specialiai naudojami, 
išskyrus: 

- patalpų vidaus 
dažus, skirtus naudoti 
labai drėgnose 
vietose, jei viršutinė 
koncentracijos ribinė 
vertė neviršija 0,10 % 
masės; 
- išorės dažus, kai 
viršutinė 
koncentracijos ribinė 
vertė neviršija 0,30 % 
masės. 

Alkilfenoletoksilatai 
Alkilfenoletoksilatai (APEO) ir jų 
dariniai neturi būti naudojami jokių dažų 
ar lakų preparatuose arba sudėtyje. 

Neturi būti specialiai 
naudojami. 
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dažų ar lakų preparatuose arba sudėtyje. 
 
Ftalatai 
Ftalatai2, laikomi labai didelį 
susirūpinimą keliančiomis 
medžiagomis ir įtraukti į REACH 
reglamento kandidatinį sąrašą3, neturi 
būti naudojami jokių dažų ar lakų 
preparatuose ar sudėtyje. 
 

0,1 % masės 

Formaldehidas 
Laisvasis formaldehidas baltų bazinių 
dažų, atspalvių suteikimo sistemų 
bazinių dažų ir pigmentų sudėtyje2. 

 
 
0,010 % masės 

Metalai 
Kadmis, švinas, chromas (VI), 
gyvsidabris, arsenas, selenas. 

0,010 % masės 
atitinkamai metalo ar 
metalo junginio ir (arba) 
druskos sudėtyje 

1 Sudedamoji dalis laikoma bioakumuliacine, kai koeficientas Log Kow yra ne didesnis kaip 
4,0 arba biologinio kaupimo koeficientas (BCF) yra ne didesnis kaip 500. 
2 Jeigu turi būti naudojama daug įvairių pigmentų, konkurso dalyvis nurodo, pigmentą, dėl 
kurio gali išsiskirti daugiausia formaldehido. Tokiu atveju prašoma pateikti tik šio pigmento 
bandymų ataskaitą. 
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis tinkamus dokumentus, kuriais patvirtinama atitiktis 
kriterijui, pateikia dėl šių cheminių medžiagų: 

 
Ftalatai 
Ftalatai3, laikomi labai didelį 
susirūpinimą keliančiomis medžiagomis 
ir įtraukti į REACH reglamento 
kandidatinį sąrašą, neturi būti naudojami 
jokių dažų ar lakų preparatuose ar 
sudėtyje. 
 

0,1 % masės 

Formaldehidas 
Laisvasis formaldehidas baltų bazinių 
dažų, atspalvių suteikimo sistemų 
bazinių dažų ir pigmentų sudėtyje2; 
išskyrus, kai reikalingi formaldehido 
donorai arba jų yra polimerų dispersijų 
sudėtyje, – tokiu atveju taikoma ši vertė: 

 
 
0,0010 % masės 
 
 
 
0,010 % masės 

Metalai 
Kadmis, švinas, chromas (VI), 
gyvsidabris, arsenas, selenas. 

0,010 % masės 
atitinkamai metalo ar 
metalo junginio ir (arba) 
druskos sudėtyje 

Izotiazolinonai 
Izotiazolinonai  
MIT3  
CIT / MIT4 

 
Bendra suma: 0,050 % 
masės 
0,020 % masės 
0,0015 % masės 

1 Sudedamoji dalis laikoma bioakumuliacine, kai koeficientas Log Kow yra ne didesnis kaip 

                                                      
2 Kad įvykdytų šį reikalavimą, konkurso dalyviai ir (arba) jų tiekėjai turi pasitikrinti, kurie ftalatai įtraukti į REACH reglamento kandidatinį sąrašą. Nors ftalatus, kaip 
sudedamąją dalį, gali būti lengva nustatyti, nes paprastai jie atlieka plastifikatoriaus funkciją, ne visi į kandidatinį sąrašą įtraukti ftalatai lengvai atpažįstami pagal jų cheminį 
pavadinimą. Todėl gali būti naudinga konkurso dalyviams pateikti cheminę apibrėžtį. Šiuo tikslu ftalatai apibrėžiami kaip „cheminių junginių, kurių struktūros pagrindas yra 
ftalio rūgšties esteris (1,2-benzendikarboksirūgštis), grupė“.  
3 ECHA, Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas: https://echa.europa.eu/candidate-list-table. 
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• dėl konservantų ir APEO – pateikiami mišinio saugos duomenų 
lapai; 

• dėl ftalatų – pateikiami mišinio saugos duomenų lapai;  
• papildomai dėl konservantų – siekiant tik patvirtinti, kad naudoti 

konservantai nėra bioakumuliaciniai, vietoj saugos duomenų lapo 
taip pat galima pateikti bandymų, atliktų pagal EBPO bandymų 
gaires Nr. 305, ataskaitą; 

• dėl formaldehido – pateikiama bandymų, atliktų taikant Merckoquant 
arba efektyviosios skysčių chromatografijos (HPLC) metodą, 
ataskaita (žr. 2 priedą); 

• dėl metalų – pateikiama bandymų, atliktų remiantis ISO 3856 serijos 
arba lygiaverčiais standartais, ataskaita. 

Produktai, kuriems, kaip nustatyta Komisijos sprendime 2014/312/ES, 
suteiktas dažų ir lakų ES ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais 
reikalavimus. 
 

3,2 arba biologinio kaupimo koeficientas (BCF) yra ne didesnis kaip 100. 
2 Jeigu turi būti naudojama daug įvairių pigmentų, konkurso dalyvis nurodo pigmentą, dėl kurio 
gali išsiskirti daugiausia formaldehido. Tokiu atveju prašoma pateikti tik šio pigmento 
bandymų ataskaitą. 
3 Metilizotiazolinonas 
4 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-onas (CIT) ir (arba) 2/- metil-4-izotiazolin-3-onas (MIT) 

santykiu 3:1 
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis tinkamus dokumentus, kuriais patvirtinama atitiktis 
kriterijui, pateikia dėl šių cheminių medžiagų: 

• dėl konservantų ir APEO – pateikiami mišinio saugos duomenų lapai; 
• dėl ftalatų – pateikiami mišinio saugos duomenų lapai;  
• papildomai dėl konservantų – siekiant tik patvirtinti, kad naudoti 

konservantai nėra bioakumuliaciniai, vietoj saugos duomenų lapo taip 
pat galima pateikti bandymų, atliktų pagal EBPO bandymų gaires 
Nr. 305, ataskaitą; 

• dėl formaldehido – pateikiama bandymų, atliktų taikant Merckoquant 
arba efektyviosios skysčių chromatografijos (HPLC) metodą, 
ataskaita (žr. 2 priedą); 

• dėl metalų – pateikiama bandymų, atliktų remiantis ISO 3856 serijos 
arba lygiaverčiais standartais, ataskaita. 

• dėl izotiazolinonų – pateikiami mišinio saugos duomenų lapai; 
Produktai, kuriems, kaip nustatyta Komisijos sprendime 2014/312/ES, 
suteiktas dažų ir lakų ES ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais 
reikalavimus. 
 

2. Naudojimo efektyvumas ir patvarumas 
 
2.1. Sklida 
(Tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 
(Ši specifikacija netaikomas lakams, medienos beicams, skaidriems prikimbantiems gruntams ar kitoms skaidrioms ir pusiau skaidrioms dangoms.) 
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Efektyviajai dažų sklidai taikomas 7 lentelėje nurodytas veiksmingumo reikalavimas. 
 
7 lentelė. Konkrečių dažų produktų sklida 

Dažų rūšis Sklida1 (m2/l) 
Balti ir šviesūs dažai (įskaitant 
baigiamąsias ir tarpines dangas) 

– patalpų vidaus dažai: 
8 

– išorės dažai: 6  
– patalpų vidaus ir 

išorės dažai: 8 
Atspalvių suteikimo sistemos2 8 
Gruntai ir gruntiniai dažai 

a. neskaidrūs 
b. turintys specialiųjų izoliacinių ir 

(arba) sandarinimo, įsiskverbimo 
ir (arba) rišamųjų savybių 

c. turintys specialiųjų priekibos 
savybių 

 
  8 

6 
 

6 

Storos dekoratyvinės dangos 1 m2 / kg produkto 
Elastomeriniai išorės dažai 4 

Pastabos 
1 Sklidos vertės taikomos, kai dengiamoji geba yra 98 %. 
2 Turėtų būti atliekami tik bazinių dažų bandymai. 
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia bandymų, atliktų taikant toliau nurodytus arba lygiaverčius metodus, ataskaitą: 

• ISO 6504/1 (Dažai ir lakai. Dengiamosios gebos nustatymas. 1 dalis. Baltiesiems ir šviesiesiems dažams taikomas Kubelkos ir Munko metodas); 
• ISO 6504/3 (3 dalis. Šviesiųjų dažų apibrėžtos sklidos kontrasto nustatymas); 
• NF T 30 073 metodas, jeigu dažai specialiai skirti trimatės erdvės įspūdžiui sukurti ir todėl jais dažoma labai storu sluoksniu. 

Produktai, kuriems, kaip nustatyta Komisijos sprendime 2014/312/ES, suteiktas dažų ir lakų ES ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 
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 2.2. Atsparumas drėgnajam šveitimui (tik patalpų vidaus dažai) 

(Taikoma, kai valomumas ir atsparumas šveitimui yra būtinos savybės) 
(Šis reikalavimas netaikomas skaidrioms ir pusiau skaidrioms dangoms.) 
 
Jeigu konkurso dokumentuose prašoma, kad sienų dažai būtų atsparūs 
drėgnajam šveitimui, jų atsparumas drėgnajam šveitimui turi būti 1 arba 2 
klasės pagal EN 13300 ir EN ISO 11998 arba jiems lygiaverčius standartus. 
Šis reikalavimas netaikomas matiniams patalpų vidaus ir išorės dažams, kurių 
baltojo pigmento kiekis viename kvadratiniame metre sausos plėvelės yra ne 
didesnis kaip 25g/m2. Šis reikalavimas taikomas tik baziniams atspalvių 
suteikimo sistemų dažams (baziniams dažams). 
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia pagal EN 13300 reikalavimus parengtą bandymų, 
atliktų taikant EN ISO 11998 (Dangų atsparumo drėgnajam šveitimui ir 
valomumo nustatymas) arba lygiavertį metodą, ataskaitą. 
Produktai, kuriems, kaip nustatyta Komisijos sprendime 2014/312/ES, 
suteiktas dažų ir lakų ES ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais 
reikalavimus. 
 
Pagrindinis kriterijus nesiūlomas, tačiau, jeigu įsigyti dažai bus naudojami 
dažyti paviršiams, kurie bus intensyviai valomi, viešųjų pirkimų vykdytojai 
raginami taikyti išsamų kriterijų. 
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2.3. Atsparumas klimato poveikiui (tik išorės dažai) 
(Tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 
 
Mūro, medienos ir metalo dažai turi būti atsparūs galimiems pažeidimams dėl klimato poveikio, nurodytiems 8 lentelėje. 
Mūro dažams dirbtinės bandymo sąlygos taikomos 1 000 valandų, medienos ir metalo dažams – 500 valandų. 
Šie bandymai atliekami dirbtinėmis klimato sąlygomis, taikant rekomenduojamus arba lygiaverčius bandymų metodus Metalo dažų atsparumas korozijai taip 
pat apima pūslėjimąsi. 
Bandymai atliekami su baziniais atspalvių suteikimo sistemų dažais. 
 
8 lentelė. Atsparumo klimato poveikiui bandymai 

Klimato poveikio 
sukelti pažeidimai 

Veiksmingumo reikalavimas Rekomenduoja
mas bandymas 

Blizgesio 
sumažėjimas1 

Ne daugiau kaip 30 %, 
palyginti su pradine verte. 

ISO 2813 

Kreidėjimas 
1,5 arba geresnis balas (0,5 
arba 1,0). 

EN ISO 4628-6 

Žvyniškasis 
lupimasis 

Žvynelių tankis – ne didesnis 
kaip 2, žvynelių dydis – ne 
didesnis kaip 2. 

ISO 4628-5 

Pleišėjimas 
Įtrūkių kiekis – ne didesnis 
kaip 2, įtrūkių dydis – ne 
didesnis kaip 3 

ISO 4628-4 

Pūslėjimasis 
Pūslių tankis – ne didesnis 
kaip 3, pūslių dydis – ne 
didesnis kaip 3 

ISO 4628-2 

Korozija2 
Rūdijimo bandymo rezultatai 
ne prastesni nei Ri2. 

ISO 4628-3  

1 Netaikoma vidutiniškai blizgioms ir matinėms baigiamosioms dangoms (išsamesnė informacija pateikta 1 priede). 
2 Taikoma antikoroziniams dažams. 
 
Patvirtinimas 
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Konkurso dalyvis pateikia bandymų rezultatus, kuriais įrodoma dažų atitiktis 8 lentelėje nurodytiems reikalavimams. 
Išskyrus tuos atvejus, kai atliekami metalo dažų atsparumo korozijai bandymai, dirbtinės klimato sąlygos atitinka ISO 11507 ar lygiaverčiame standarte 
aprašytas sąlygas arba (atliekant išorės medienos baigiamųjų dangų bandymus) sąlygas, sudaromas bandomąjį produktą pagreitinto sendinimo aparate 
cikliškai veikiant UV(A) spinduliuote ir vandeniu pagal EN 927–6 ar lygiavertį standartą. 
Atliekant atsparumo korozijai bandymus, taikomos atitinkamos atmosferinio koroziškumo kategorijos, nurodytos EN ISO 12944-2 arba lygiaverčiame 
standarte, taip pat papildomos procedūros, nurodytos EN ISO 12944-6 arba lygiaverčiame standarte. Plieno pagrindams skirtų antikorozinių dažų bandymai 
pagal ISO 9227 arba lygiavertį standartą atliekami praėjus 240 val. druskos rūko terpėje. 
Produktai, kuriems, kaip nustatyta Komisijos sprendime 2014/312/ES, suteiktas dažų ir lakų ES ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais pirmiau nurodytus 
kriterijus. 
 
2.4. Plėvelės atsparumas grybeliui ir dumbliams (tik išorės dažai) 
(Tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 
(Taikoma, kai reikalingas plėvelės atsparumas grybeliui ir dumbliams) 
 
Išorės mūrui ir medienai dažyti skirti dažai, kurie turi būti atsparūs grybeliui ir (arba) dumbliams, turi atitikti 9 lentelėje nurodytus reikalavimus.  
 
9 lentelė. Atsparumo grybeliui ir dumbliams reikalavimai 

Naudojimas Atsparumas 
grybeliui 

Atsparumas 
dumbliams 

Mūras  1 arba žemesnė klasė  0 balų 
Mediena 1 arba žemesnė klasė 0 balų 

 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia bandymų rezultatus, kuriais įrodoma atitiktis pagal EN 15457 ir (arba) EN 15458 arba lygiaverčius bandymų metodus. Dėl dangų, 
kurių sudėtyje yra kapsulinių sausos plėvelės biocidų, priimami ir pakeisti sąlygų sudarymo protokolai. Kartu su bandymų, atliktų taikant EN 15457 ir (arba) 
EN 15458 metodus, rezultatais gamintojai taip pat pateikia informaciją apie visus bandymo sąlygų pakeitimus. 
Produktai, kuriems, kaip nustatyta Komisijos sprendime 2014/312/ES, suteiktas dažų ir lakų ES ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 
 
2.5. Grindų dažų atsparumas dilimui 
(Tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 
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Atlikus 1 000 bandymo ciklų taikant 1 000 g apkrovą ir naudojant CS10 ratą pagal standartą EN ISO 7784-2, grindų dangų ir grindų dažų masės nuostoliai 
neturi viršyti 70 mg.  
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia bandymų, atliktų taikant EN ISO 7784-2 arba lygiavertį standartą, rezultatus. 
Produktai, kuriems, kaip nustatyta Komisijos sprendime 2014/312/ES, suteiktas dažų ir lakų ES ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais reikalavimus. 
 
2.6. Pakuotė 
(Tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 
Dažai turėtų būti pristatomi (ne mažesnėse kaip) X litrų talpyklose (šį sprendimą priima viešojo sektoriaus institucija, kad sumažintų pakuočių kiekį). 
 

SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI 
 1. Pusiau lakių organinių junginių kiekis 

 

Balai skiriami, jeigu dažų produkto sudėtyje esantis pusiau lakių organinių 
junginių (toliau – PLOJ) kiekis yra ne didesnis, nei nustatyta 10 lentelėje. 
 

PLOJ kiekis nustatomas paruoštame naudoti produkte ir apima visus prieš 
dažant pridedamus rekomenduojamus priedus, pvz., dažiklius ir (arba) 
skiediklius. 
 

10 lentelė. PLOJ kiekio ribinės vertės 

Produkto aprašas (pakategorės pagal 
Direktyvą 2004/42/EB) 

PLOJ ribinės 
vertės  

(g/l įskaitant 
vandenį) 

a. Vidinių sienų ir lubų matinės dangos 
(blizgesys, esant 60° kampui, mažesnis kaip 
25)  

301 / 402 

b. Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos 
(blizgesys, esant 60° kampui, didesnis kaip 

301 / 402 
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25)  
c. Išorinių sienų mineralinio pagrindo dangos  40 
d. Vidaus ir (arba) išorės apdailos ir 

plakiravimo dažai medienai bei metalui  
501 / 602 

Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, 
įskaitant neskaidrius medienos beicus  

30 

e. Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, 
įskaitant neskaidrius medienos beicus 

60 

f. Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos 
beicai  

301 / 402 

g. Gruntai  301 / 402 
h. Rišamieji gruntai  301 / 402 
i. Vienkomponentės dangos  501 / 602 
j. Dvikomponentės reaktyviosios specialiosios 

paskirties (pvz., grindų) dangos  
501 / 602 

Dekoratyvinės dangos  501 / 602 
Antikoroziniai dažai 60 

Pastabos: 
1 Patalpų vidaus balti dažai ir lakai 
2 Spalvinti vidaus dažai ir (arba) išorės dažai ir lakai 
 

Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia: 

a) PLOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, 
jeigu jie yra, arba 
b) pagal standartą ISO 11890-2 atliktų bandymų ataskaitą. Papildomai 
taikomi 3 priede nurodyti bandymo sąlygų pakeitimai. 

Produktai, kuriems, kaip nustatyta Komisijos sprendime 2014/312/ES, 
suteiktas dažų ir lakų ES ekologinis ženklas, laikomi atitinkančiais 
reikalavimus. 
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2. Patalpų oro kokybė. Patalpų vidaus dažai 
 
Balai skiriami už produktus, kurių išmetamųjų teršalų (suminis dujinės 
organinės anglies ir (arba) formaldehido) kiekis yra mažesnis nei 11 lentelėje 
nurodytos ribinės vertės. 
 
11 lentelė. Patalpų vidaus dažų į orą išskiriamų teršalų kiekio ribinės 
vertės 

Taršos šaltinis 
Išmetamųjų teršalų 
ribinės vertės (μg/m³) 

3 dienos 28 dienos 
Suminis dujinės 
organinės anglies 
kiekis1 

10.000 2.000 

Formaldehidas – 120 
1 Suminis lakiųjų organinių junginių kiekis 
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia bandymų, atliktų taikant analizės metodus pagal 
EN 16402 arba lygiavertį standartą, ataskaitas. 

2. Patalpų oro kokybė. Patalpų vidaus dažai 
 
Balai skiriami už produktus, kurių išmetamųjų teršalų (suminis dujinės 
organinės anglies ir (arba) formaldehido) kiekis yra mažesnis nei 12 lentelėje 
nurodytos ribinės vertės. 
 
12 lentelė. Patalpų vidaus dažų į orą išmetamo teršalų kiekio ribinės 
vertės 

Taršos šaltinis 
Išmetamųjų teršalų 

ribinės vertės (μg/m³) 
3 dienos 28 dienos 

Suminis dujinės 
organinės anglies 
kiekis1 

10.000 1.500 

Formaldehidas – 60 
1 Suminis lakiųjų organinių junginių kiekis 
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia bandymų, atliktų taikant analizės metodus pagal 
EN 16402 arba lygiavertį standartą, ataskaitas. 
 

 
SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 

1. Techninės rekomendacijos ir patikrinimai vietoje 
(Tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 
 
Konkurso dalyvis perkančiajai organizacijai arba jos rangovams pateikia technines rekomendacijas ir darbo vietoje nurodymus. Pateikiama: 
 

• pagrindo paruošimo metodų aprašymai ir rekomendacijos; 
• dažų paruošimo metodų aprašymai ir rekomendacijos, įskaitant kiekio vienam m2 nudažyti įverčius; 
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• optimalios produkto laikymo ir naudojimo sąlygos; 
• rizikos mažinimo priemonės, kad būtų kuo labiau sumažinta aplinkos tarša; 
• tinkamo nepanaudotų dažų šalinimo rekomendacijos. 

 
Perkančiosios organizacijos prašymu taip pat teikiamos techninės rekomendacijos jos darbuotojams, dirbantiems vietoje, arba rangovams – jas gali teikti 
vietoje apsilankę specialistai (apsilankymų skaičių ir mastą pasiūlymų teikimo etape nustato perkančioji organizacija) arba jos gali būti teikiamos per 
techninės pagalbos liniją (perkančiosios organizacijos nurodyta kalba). 
 
Konkurso dalyvis pateikia dokumentus, kuriuose pateikiama nurodyta informacija. Tai, kad techninės rekomendacijos ir pagalba vietoje buvo suteiktos 
tinkamai, patvirtina dažymo darbus atliekančių darbuotojų raštu pateikta grįžtamoji informacija. 
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3.2 Dažymo darbų pirkimo sutartys 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

DALYKAS 

Dažymo darbai, kuriais užtikrinamas kuo didesnis dažų patvarumas ir kuo labiau sumažinamas susijęs poveikis aplinkai 

ATRANKOS KRITERIJAI 
1. Konkurso dalyvio kompetencija 
(Tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 
 
Atsižvelgiant į sudaromos sutarties pobūdį (pasirinkite sutarčiai tinkamus variantus), konkurso dalyvis įrodo savo profesinę kompetenciją toliau nurodytose 
srityse: 
 

• efektyvaus dažų naudojimo vietoje, įskaitant įverčių parengimą ir specialios įrangos naudojimą, metodų aprašymai; 
• pagrindo ir dažų mišinių paruošimo prieš naudojant metodų aprašymai.  Prireikus į juos įtraukiamos saugos procedūros, kurių laikomasi šalinant 

esamas plėveles ir dangas ir dirbant su naujais dažais ir lakais; 
• ekologiškesnių produktų, taip pat produktų su mažesniu LOJ kiekiu naudojimas; 
• patvarių aukštos kokybės baigiamųjų dangų naudojimas laikantis atitinkamų EN ar lygiaverčių standartų; 
• taisyklės ir pagalbinės valdymo sistemos, skirtos padėti kuo labiau sumažinti dažų atliekų kiekį, kuo daugiau nepanaudotų dažų sunaudoti kitur arba 

perdirbti, užtikrinti saugų jų šalinimą ir saugų kitų cheminių medžiagų, pvz., dažų nuėmiklių, šalinimą. 
 

Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis kaip įrodymus pateikia informaciją ir rekomendacijas, susijusias su atitinkamomis ankstesnių penkerių metų sutartimis, kurias vykdant 
reikėjo išmanyti pirmiau minėtas sritis. 
 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
1. ES ŽVP kriterijus atitinkančių dažų naudojimas 
(Tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 
 
Dažymo darbų sutartys vykdomos naudojant dažų produktus, atitinkančius ES žaliojo viešojo pirkimo reikalavimus, nurodytus ES ŽVP pagrindinių kriterijų 
techninių specifikacijų 4.1 skirsnyje „Dažai ir lakai“. 
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Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia patvirtinamuosius dokumentus, kuriais įrodoma, kad produktai, kurie bus naudojami, atitinka pirmiau nurodytus kriterijus. 
 
2. Dažų atliekų ir nepanaudotų dažų tvarkymas  
(Tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 
 
Konkurso dalyvis pateikia dažų, likusių atlikus pagrindo paruošimo ir dažymo darbus, tvarkymo planą. Plane pateikiama: 

• jeigu reikia pašalinti dažus ir (arba) panaikinti ženklinimą, pateikiamas nuo pagrindo nuimtų dažų sudėtyje galbūt esančio pavojingųjų medžiagų 
kiekio vertinimas ir, jeigu nustatoma rizika, apibūdinamas saugaus dažų tvarkymo ir šalinimo metodas šiai rizikai mažinti; 

• vietoje taikomų dažymo įrangos valymo ir dažų atliekų bei nepanaudotų dažų laikymo, kad vėliau juos būtų galima saugiai pašalinti kaip pavojingas 
atliekas, metodų aprašymas; 

• priemonės, taikomos siekiant kuo labiau sumažinti dažų atliekų ir nepanaudotų dažų kiekį. 
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia dokumentais pagrįstą atliekų tvarkymo planą, į kurį įtraukiami saugaus dažų nuėmimo, įrangos valymo ir dažų atliekų bei 
nepanaudotų dažų tvarkymo ir šalinimo metodų aprašymai, taip pat priemonės, taikomos siekiant kuo labiau sumažinti dažų atliekų ir nepanaudotų dažų 
kiekį. 
 
Dažų atliekų tvarkymo stebėsena vykdoma pagal sutarties vykdymo sąlygą. 
 

SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI 
 1. Rezultatais grindžiamos dažymo darbų pirkimo sutartys 

(Taikoma, kai rengiami ilgalaikių rezultatais grindžiamų dažymo ir 
priežiūros darbų pirkimo sutarčių sudarymo konkursai) 
 
Balai skiriami pagal apskaičiuotą dažų kiekį, sunaudojamą nudažyto 
paviršiaus kokybei išlaikyti sutarties galiojimo laikotarpiu. 
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia dokumentą, kuriame nustatyti apskaičiuoti dažų 
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kiekiai, reikalingi vykdant sutartyje nurodytų darbų programą, taip pat 
pateikiamos prielaidos dėl to, kiek kartų sutarties galiojimo laikotarpiu reikės 
perdažyti. 
 

 2. Dažų atliekų ir nepanaudotų dažų naudojimas kitoms reikmėms ir 
(arba) perdirbimas 
 

Balai skiriami atsižvelgiant į įsipareigojimą dažų atliekas ir nepanaudotus 
dažus sunaudoti kitur arba perdirbti. Konkurso dalyvis pateikia atliekų 
tvarkymo planą, kuriuo nustatoma tvarka, skirta užtikrinti, kad vykdant 
darbus susidariusios dažų atliekos ir nepanaudoti dažai būtų tvarkomi taip: 

• juos kitoms reikmėms sunaudotų rangovas ir (arba) 

• juos kitoms reikmėms sunaudotų trečiosios šalys ir (arba) 

• jie būtų perdirbti. 

Naudojimo kitoms reikmėms ar perdirbimo būdai galėtų apimti naudojimo 
kitoms reikmėms projektus arba naujų dažų gamybą iš dažų atliekų ir 
nepanaudotų dažų. Dažų atliekų ir nepanaudotų dažų kiekio apskaitai vesti 
naudojama stebėsenos sistema. 

 

Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia dokumentais pagrįstą atliekų tvarkymo planą, 
kuriame apibūdinama tvarka, skirta užtikrinti, kad rangovas ir (arba) kitas 
išorės subjektas dažų atliekas ir nepanaudotus dažus sunaudotų kitur ir (arba) 
juos perdirbtų. 
 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 
1. Dažų tvarkymas 
(Tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 
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Rangovas pateikia duomenis apie (vykdant rezultatais grindžiamas sutartis): 

• įsigytą dažų kiekį; 
• vykdant sutarties sąlygas faktiškai sunaudotus dažų kiekius. 

 
Rangovas taip pat pateikia duomenis apie susidariusias dažų atliekas ir nepanaudotus dažus, įskaitant informaciją apie tai, kur ir kas su jais buvo daroma: 

• juos kitoms reikmėms sunaudojo rangovas; 
• juos kitoms reikmėms sunaudojo trečiosios šalys; 
• jie buvo perdirbti; 
• jie buvo saugiai pašalinti. 

 
Jeigu nuo pagrindo reikia pašalinti seną dažų sluoksnį, rangovas taip pat pateikia duomenis apie tai, kad šie dažai: 

• buvo saugiai sutvarkyti; 
• buvo saugiai pašalinti, kad vėliau juos būtų galima apdoroti kaip pavojingas atliekas. 
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3.3 Kelių ženklinimo produktai 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

DALYKAS 

Mažesnį poveikį aplinkai darančių kelių ženklinimo produktų pirkimas 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. Kelių ženklinimo produktų sudėtis 

 
1.1. Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis 
 
i) Didžiausias LOJ kiekis neturi viršyti 150 g/l ribos. LOJ kiekis nustatomas 
paruoštame naudoti produkte ir apima visus prieš naudojant pridedamus 
rekomenduojamus priedus. Tirpiklių, kurie neturi didelės įtakos smogo 
susidarymui (išvardyti 4 priede), į LOJ skaičiavimus galima neįtraukti. 
Išimtiniais atvejais, kai viešųjų pirkimų vykdytojai nustato, kad kelių 
ženklinimo darbai turi būti atliekami tokiomis oro sąlygomis, kuriomis 
neįmanoma naudoti mažą LOJ kiekį turinčių kelių ženklinimo produktų 
(santykinė oro drėgmė didesnė nei 80 %, oro temperatūra žemesnė nei 5 ˚C 
arba  
aukštesnė nei 40 ˚C), bendras LOJ kiekis neturi viršyti 395 g/l. 
 
ii) Negalima naudoti šių junginių: 

− chlorintųjų tirpiklių, pvz., metileno chlorido arba chloralkanų;  
− aromatinių tirpiklių, pvz., benzeno, etilbenzeno, tolueno ar 

ksileno;  
− etilenglikolio eterių arba jų acetatų. 

 
Patvirtinimas 

1.1. Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis 
 
i) Didžiausias LOJ kiekis neturi viršyti 100 g/l ribos.  
 
ii) Negalima naudoti šių junginių: 

− chlorintųjų tirpiklių, pvz., metileno chlorido arba chloralkanų; 
− aromatinių tirpiklių, pvz., benzeno, etilbenzeno, tolueno ar 

ksileno; 
− etilenglikolio eterių arba jų acetatų. 

 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia sudedamosiomis dalimis ir žaliavomis pagrįstų 
skaičiavimų rezultatus arba bandymų ataskaitą pagal ISO EN 11890-2, 
ASTMD 2369 (jeigu sudėtyje yra reaktyviųjų skiediklių) arba lygiavertį 
standartą. Be to, pateikiama deklaracija, kad nenaudojami tirpikliai, kurie 
konkrečiai nurodyti kaip netinkami. 
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Konkurso dalyvis pateikia sudedamosiomis dalimis ir žaliavomis pagrįstų 
skaičiavimų rezultatus arba bandymų ataskaitą pagal ISO EN 11890-2, 
ASTMD 2369 (jeigu sudėtyje yra reaktyviųjų skiediklių) arba lygiavertį 
standartą. Be to, pateikiama deklaracija, kad nenaudojami tirpikliai, kurie 
konkrečiai nurodyti kaip netinkami. 
 

1.2. Produkto pavojingumo ženklinimas 
 
Galutinis produktas neturi būti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP 
reglamentą) klasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas, specifiškai toksiškas 
konkrečiam organui, kancerogeninis, mutageninis, toksiškai veikiantis 
reprodukciją ar pavojingas aplinkai, kaip nurodyta 13 lentelėje. 
 
13 lentelė. Galutinių produktų klasifikacija 
Ūmus toksiškumas Ūmus toks., 1 kat. 

Ūmus toks., 2 kat. 
Ūmus toks., 3 kat. 

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – 
kartotinis poveikis (STOT RE)  
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – 
vienkartinis poveikis (STOT SE)  

STOT RE, 1 arba 2 
kat. 
STOT SE, 1, 2 arba 3 
kat. 

Kancerogeniškumas  Kancer., 1A kat. 
Kancer., 1B kat. 
Kancer., 2 kat. 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms  Mut., 1A kat. 
Mut., 1B kat. 
Mut., 2 kat. 

Toksinis poveikis reprodukcijai  Repr., 1A kat. 
Repr., 1B kat. 
Repr., 2 kat. 

Pavojingumas vandens aplinkai Ūmus toks. vandens 

1.2. Produkto pavojingumo ženklinimas 
 
Galutinis produktas neturi būti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP 
reglamentą) klasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas, specifiškai toksiškas 
konkrečiam organui, kancerogeninis, mutageninis, toksiškai veikiantis 
reprodukciją ar pavojingas aplinkai, kaip nurodyta 14 lentelėje. 
 
14 lentelė. Galutinių produktų klasifikacija 
Ūmus toksiškumas Ūmus toks., 1 kat. 

Ūmus toks., 2 kat. 
Ūmus toks., 3 kat. 

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – 
kartotinis poveikis (STOT RE)  
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – 
vienkartinis poveikis (STOT SE)  

STOT RE, 1 arba 2 
kat. 
STOT SE, 1, 2 arba 3 
kat. 

Kancerogeniškumas  Kancer., 1A kat. 
Kancer., 1B kat. 
Kancer., 2 kat. 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms  Mut., 1A kat. 
Mut., 1B kat. 
Mut., 2 kat. 

Toksinis poveikis reprodukcijai  Repr., 1A kat. 
Repr., 1B kat. 
Repr., 2 kat. 

Pavojingumas vandens aplinkai Ūmus toks. vandens 
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aplinkai, 1 kat. 
Lėtinis toks. vandens 
aplinkai, 1 arba 2 kat. 

 
 
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia tinkamus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad 
produktai, kurie bus tiekiami, nepriskiriami prie produktų, keliančių 
išvardytus pavojus. 
Dokumentai apie mišinių klasifikavimą pateikiami pagal Reglamente (EB) 
Nr. 1272/2008 (CLP reglamente) ir (arba) saugos duomenų lapuose 
nustatytas taisykles. 
 

aplinkai, 1 kat. 
Lėtinis toks. vandens 
aplinkai, 1 arba 2 kat. 
Lėtinis toks. vandens 
aplinkai, 3 kat. 

 
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia tinkamus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad 
produktai, kurie bus tiekiami, nepriskiriami prie produktų, keliančių 
išvardytus pavojus. 
Dokumentai apie mišinių klasifikavimą pateikiami pagal Reglamente (EB) 
Nr. 1272/2008 (CLP reglamente) ir (arba) saugos duomenų lapuose 
nustatytas taisykles. 
 

1.3. Pavojingos sudedamosios dalys 
 
Tais atvejais, kai reikalaujama, kad cheminės medžiagos turėtų nustatytas 
savybes, arba kai ribojama jų koncentracija, produktas turi atitikti 15 lentelėje 
nustatytus apribojimus. 
  
15 lentelė. Pavojingoms kelių ženklinimo produktų sudedamosioms 
dalims taikomi reikalavimai 

Sudedamoji dalis 

Apribojimas 
arba viršutinė 
koncentracijos 
ribinė vertė 

Sausos plėvelės konservantai Konservantai 
neturi būti 
bioakumuliacini

1.3. Pavojingos sudedamosios dalys 
 
Tais atvejais, kai reikalaujama, kad cheminės medžiagos turėtų nustatytas 
savybes, arba kai ribojama jų koncentracija, produktas turi atitikti 16 lentelėje 
nustatytus apribojimus. 
 
16 lentelė. Pavojingoms kelių ženklinimo produktų sudedamosioms 
dalims taikomi reikalavimai 

Sudedamoji dalis 
Apribojimas arba 
viršutinė koncentracijos 
ribinė vertė 

Sausos plėvelės konservantai Konservantai neturi būti 
bioakumuliaciniai1.  

Ftalatai 
Ftalatai6, laikomi labai didelį susirūpinimą 

0,1 % masės 
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ai1.  
Ftalatai 
Ftalatai4, laikomi labai didelį susirūpinimą 
keliančiomis medžiagomis ir įtraukti į REACH 
reglamento kandidatinį sąrašą5, neturi būti naudojami 
jokių dažų ar lakų preparatuose ar sudėtyje. 
 

0,1 % masės 

Metalai 
Kadmis, švinas, chromas (VI), gyvsidabris, arsenas, 
selenas 

0,01 % masės 
atitinkamai 
metalo ar metalo 
junginio ir 
(arba) druskos 
sudėtyje 

1 Sudedamoji dalis laikoma bioakumuliacine, kai koeficientas Log Kow yra ne didesnis kaip 
3,2 arba biologinio kaupimo koeficientas (BCF) yra ne didesnis kaip 100. 
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis tinkamus dokumentus, kuriais patvirtinama atitiktis 
kriterijui, pateikia dėl šių cheminių medžiagų: 

• dėl konservantų – pateikiami mišinio saugos duomenų lapai; 
• papildomai dėl konservantų – siekiant tik patvirtinti, kad naudoti 

konservantai nėra bioakumuliaciniai, vietoj saugos duomenų lapo 
taip pat galima pateikti bandymų, atliktų pagal EBPO bandymų 

keliančiomis medžiagomis ir įtraukti į 
REACH reglamento7 kandidatinį sąrašą, 
neturi būti naudojami jokių dažų ar lakų 
preparatuose ar sudėtyje. 
 
Metalai 
Kadmis, švinas, chromas (VI), 
gyvsidabris, arsenas, selenas 

0,01 % masės   
atitinkamai metalo ar 
metalo junginio ir (arba) 
druskos sudėtyje 

1 Sudedamoji dalis laikoma bioakumuliacine, kai koeficientas Log Kow yra ne didesnis kaip 
3,2 arba biologinio kaupimo koeficientas (BCF) yra ne didesnis kaip 100. 
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis tinkamus dokumentus, kuriais patvirtinama atitiktis 
kriterijui, pateikia dėl šių cheminių medžiagų: 

• dėl konservantų – pateikiami mišinio saugos duomenų lapai; 
• papildomai dėl konservantų – siekiant tik patvirtinti, kad naudoti 

konservantai nėra bioakumuliaciniai, vietoj saugos duomenų lapo 
taip pat galima pateikti bandymų, atliktų pagal EBPO bandymų 
gaires Nr. 305, ataskaitą; 

• dėl ftalatų – pateikiami mišinio saugos duomenų lapai ir (arba) 
deklaracija pagal REACH reglamento 33 straipsnio 1 dalį10, 
galiojanti produktams, kurie bus tiekiami.  

                                                      
4 Kad įvykdytų šį reikalavimą, konkurso dalyviai ir (arba) jų tiekėjai turi pasitikrinti, kurie ftalatai įtraukti į REACH reglamento kandidatinį sąrašą. Nors ftalatus, kaip 
sudedamąją dalį, gali būti lengva nustatyti, nes paprastai jie atlieka plastifikatoriaus funkciją, ne visi į kandidatinį sąrašą įtraukti ftalatai lengvai atpažįstami. Todėl gali būti 
naudinga konkurso dalyviams pateikti cheminę apibrėžtį. Šiuo tikslu ftalatai apibrėžiami kaip „cheminių junginių, kurių struktūros pagrindas yra ftalio rūgšties esteris (1,2-
benzendikarboksirūgštis), grupė“.  
5 ECHA, Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas: https://echa.europa.eu/candidate-list-table. 
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gaires Nr. 305, ataskaitą; 
• dėl ftalatų – pateikiami mišinio saugos duomenų lapai ir (arba) 

deklaracija pagal REACH reglamento 33 straipsnio 1 dalį 6, galiojanti 
produktams, kurie bus tiekiami.  

• dėl metalų – pateikiama bandymų, atliktų remiantis ISO 3856 serijos 
arba lygiaverčiais standartais, ataskaita. 

• dėl metalų – pateikiama bandymų, atliktų remiantis ISO 3856 serijos 
arba lygiaverčiais standartais, ataskaita. 

 

2. Pavojingų sudedamųjų dalių kiekis stiklo rutuliukuose 
 
Arseno, stibio ir švino (kiekvieno atskirai) koncentracija naudojamų stiklo 
rutuliukų sudėtyje negali viršyti 200 ppm. 
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia bandymų, atliktų pagal EN 1423 arba lygiavertį 
standartą siekiant patikrinti nurodytų cheminių medžiagų koncentraciją stiklo 
rutuliukų sudėtyje, ataskaitą. 

2. Pavojingų sudedamųjų dalių kiekis stiklo rutuliukuose 
 
Arseno, stibio ir švino (kiekvieno atskirai) koncentracija naudojamų stiklo 
rutuliukų sudėtyje negali viršyti 150 ppm. 
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia bandymų, atliktų pagal EN 1423 arba lygiavertį 
standartą siekiant patikrinti nurodytų cheminių medžiagų koncentraciją stiklo 
rutuliukų sudėtyje, ataskaitą. 

                                                                                                                                                                                                                                                              
7 ECHA, Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas: https://echa.europa.eu/candidate-list-table. 
6 Aiškinamoji pastaba. REACH reglamento 33 straipsnio 1 dalyje minimi tik gaminiai, bet ne mišiniai (kaip antai dažai ir dauguma kelių ženklinimo produktų). Gaminiai, 
kurių paprastai yra kelių ženklinimo produktų sudėtyje ir kurie nėra mišiniai, yra struktūrinės plastiko sistemos ir iš anksto suformuoti kelių ženklinimo produktai, 
apibrėžiami kaip juostos, iš anksto suformuoti šalto plastiko kelių ženklinimo produktai arba iš anksto suformuoti termoplastiniai kelių ženklinimo produktai. Šiuo atveju 
taikoma REACH reglamento 33 straipsnio 1 dalis: pagal šį straipsnį tiekėjai (taip pat specializuotos parduotuvės, iš kurių gaminys įsigyjamas, ir gaminio gamintojai ar 
importuotojai) turi gavėjams (šiuo atveju – viešųjų pirkimų vykdytojams) pateikti informaciją apie saugų gaminio naudojimą. Gavėjui (šiuo atveju – viešųjų pirkimų 
vykdytojui) turi būti praneštas bent į kandidatinį sąrašą įtrauktos cheminės medžiagos (-ų), kurios yra gaminio sudėtyje, pavadinimas (-ai), jeigu jos (jų) koncentracija viršija 
0,1 % gaminio masės.  
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3. Kelių ženklinimo sistemos kokybė ir patvarumas 
(Tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 
 
Konkurso dalyvis turi įrodyti, kad kelių ženklinimo produktas atitinka viešųjų pirkimų vykdytojo kvietime teikti pasiūlymus nurodytus būtinuosius 
veiksmingumo reikalavimus1, taikomus tokioms savybėms kaip matomumas naktį, atsparumas slydimui ir erozija po tam tikro skaičiaus rato pervažiavimų1. 
 
1 Preliminariai pakankamai geru rezultatu galėtų būti laikoma 500 000 rato pervažiavimų pagal standartus EN 1824 ir EN 13197. Jeigu norima didesnio veiksmingumo, reikėtų nurodyti didesnį 
rato pervažiavimų skaičių. 
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia bandymų ataskaitą arba nacionalinio bandymų centro patvirtinimą, kuriuo įrodoma kelių ženklinimo sistemos atitiktis 
reikalavimams sutartyje nustatytomis sąlygomis ir laikantis EN 1824, EN 13197 ar lygiaverčio standarto. Kad užtikrintų palyginamumą, perkančioji 
organizacija kvietime teikti pasiūlymus nurodo bandymų metodą, kurį turi taikyti visi konkurso dalyviai. 

SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI 
1. Kelių ženklinimo produktų sudėtis. Baltojo pigmento (titano dioksido) 
kiekis 
(Taikoma kvietimams teikti pasiūlymus, kuriuose nustatyti konkretūs kokybės 
ir patvarumo reikalavimai) 
 
Balai skiriami konkurso dalyviui, kurio siūlomo produkto sudėtyje baltojo 
pigmento kiekis yra mažesnis nei toliau nurodytos ribinės vertės: 

− sistemos, kuriomis dengiant kelio paviršių sunaudojama mažiau nei 1 
kg/m2 medžiagos, – mažiau nei 14 % TiO2; 

− sistemos, kuriomis dengiant kelio paviršių sunaudojama daugiau nei 
1 kg/m2 medžiagos, – mažiau nei 10 % TiO2. 

 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia dokumentus, kuriuose nurodyta bandymų 
rezultatais arba atitinkamos sertifikavimo įstaigos2 atitikties deklaracija 

1. Kelių ženklinimo produktų sudėtis. Baltojo pigmento (titano dioksido) 
kiekis 
(Taikoma kvietimams teikti pasiūlymus, kuriuose nustatyti konkretūs kokybės 
ir patvarumo reikalavimai) 
 
Balai skiriami konkurso dalyviui, kurio siūlomo produkto sudėtyje baltojo 
pigmento kiekis yra mažesnis nei toliau nurodytos ribinės vertės: 

− sistemos, kuriomis dengiant kelio paviršių sunaudojama mažiau nei 1 
kg/m2 medžiagos, – mažiau nei 10 % TiO2; 

− sistemos, kuriomis dengiant kelio paviršių sunaudojama daugiau nei 
1 kg/m2 medžiagos, – mažiau nei 8 % TiO2. 

 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia dokumentus, kuriuose nurodyta bandymų 
rezultatais arba atitinkamos sertifikavimo įstaigos2 atitikties deklaracija 
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patvirtinta produkto sudėtis, nurodant baltojo pigmento kiekį. 
 
2 Sertifikavimo įstaiga – oficiali įstaiga atliekanti produktų sertifikavimą ir išankstinį 
patvirtinimą pagal nacionaliniu, regioniniu ir (arba) vietos lygmeniu taikomus konkrečius 
veiksmingumo kriterijus. 
 

patvirtinta produkto sudėtis, nurodant baltojo pigmento kiekį. 
 
2 Sertifikavimo įstaiga – oficiali įstaiga atliekanti produktų sertifikavimą ir išankstinį 
patvirtinimą pagal nacionaliniu, regioniniu ir (arba) vietos lygmeniu taikomus konkrečius 
veiksmingumo kriterijus. 
 

 2. Stiklo rutuliukai. Perdirbto stiklo kiekis 
 
(Taikoma perkant kelių ženklinimo produktus, kurių sudėtyje yra stiklo 
rutuliukų, siekiant užtikrinti, kad produktas atitiktų kvietime teikti pasiūlymus 
nurodytą matomumo naktį ir atspindimojo skaisčio laipsnį. Šis kriterijus 
netaikomas, jeigu perkančioji organizacija nurodo specifines savybes, pvz., 
aukštus atspindimojo skaisčio reikalavimus.) 
 
X balų skiriama proporcingai pagal viso sutarčiai įvykdyti sunaudoto stiklo 
rutuliukų kiekio dalį, kurią sudaro perdirbtas stiklas. Perdirbto stiklo kiekis 
apskaičiuojamas remiantis vidutiniu panaudotų žaliavų masės balansu (pagal 
standarte ISO 14021 nustatytą metodiką). 
 
17 lentelė. Balų skaičius, skiriamas pagal perdirbto stiklo kiekį 

Perdirbto stiklo kiekis Balai 

75–100 % 100 % balų 

50–75 % 75 % balų 

25–50 % 50 % balų 

< 25 % 0 balų 

 
Produktai turi atitikti kvietime teikti pasiūlymus nurodytą matomumo naktį ir 
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atspindimojo skaisčio šlapiomis sąlygomis laipsnį. 
 
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia trečiosios šalies patvirtintus iš stiklo 
rutuliukų gamintojo (-ų) gautus dokumentus, kuriuose nurodoma viso 
sutarčiai įvykdyti sunaudoto stiklo rutuliukų kiekio dalis, kurią sudaro 
perdirbtas stiklas (pagal masę). Sudarius sutartį arba perkančiajai 
organizacijai paprašius, konkurso dalyvis pateikia trečiosios šalies 
patvirtintus dokumentus, kuriuose pateikiami minėto perdirbto stiklo 
kiekio skaičiavimai (atlikti pagal standarte ISO 14021 nustatytą 
metodiką), taip pat trečiosios šalies patvirtintus duomenis, kuriais 
pagrindžiami minėti skaičiavimai, įskaitant bent medžiagos partijos 
dokumentus ir gamyklos produkcijos kontrolės sistemos 
(eksploatuojamos pagal EN 1423 arba lygiavertį standartą1) 
dokumentus. 

1 Tai gali būti standartas ISO 9001 arba nacionalinė ar tarptautinė perdirbtos medžiagos 
kiekio atsekamumo tikrinimo sistema. 
 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 

1. Techninė parama ir patikrinimai vietoje 
(Tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 
 
Rangovas perkančiajai organizacijai arba jos rangovams pateikia technines rekomendacijas ir darbo vietoje nurodymus, įskaitant: 

• pagrindo paruošimo metodų aprašymus ir rekomendacijas; 
• produkto paruošimo metodų aprašymus ir rekomendacijas, įskaitant kiekio vienam m2 padengti įverčius; 
• optimalias produkto laikymo ir naudojimo sąlygas, įskaitant pagalbą renkantis ir naudojant dengimo įrangą; 
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• rizikos mažinimo priemones, kad būtų kuo labiau sumažinta aplinkos tarša; 
• tinkamo nepanaudoto produkto šalinimo rekomendacijas. 

 
Perkančiosios organizacijos prašymu taip pat teikiamos techninės rekomendacijos jos darbuotojams, dirbantiems vietoje, arba rangovams – jas gali teikti 
vietoje apsilankę specialistai (apsilankymų skaičių ir mastą pasiūlymų teikimo etape nustato perkančioji organizacija) arba jos gali būti teikiamos per 
techninės pagalbos liniją (perkančiosios organizacijos nurodyta kalba). 
 
Konkurso dalyvis pateikia dokumentus, kuriuose pateikiama nurodyta informacija. Tai, kad techninės rekomendacijos ir pagalba vietoje buvo suteiktos 
tinkamai, patvirtina kelių ženklinimo darbus atliekančių darbuotojų raštu pateikta grįžtamoji informacija. 
 
 

3.4 Kelių ženklinimo darbų pirkimo sutartys 
Pagrindiniai kriterijai Išsamūs kriterijai 

DALYKAS 

Darbų, kuriais užtikrinamas kuo didesnis kelių ženklinimo patvarumas 
ir kartu kuo labiau sumažinamas susijęs poveikis aplinkai, pirkimo sutarčių sudarymas 

ATRANKOS KRITERIJAI 
1. Konkurso dalyvio kompetencija 
(Tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 
 
Atsižvelgiant į sudaromos sutarties pobūdį, konkurso dalyvis įrodo savo profesinę kompetenciją toliau nurodytose srityse: 

• efektyvaus kelių ženklinimo produkto naudojimo vietoje, įskaitant įverčių parengimą ir specialios įrangos naudojimą, metodų aprašymai; 
• pagrindo paruošimo (prireikus įtraukiant saugos procedūras, taikomas šalinant kelių ženklinimo dangą, kuriai galėjo būti naudojamos medžiagos su 

švino pigmentu ir kuri laikoma pavojinga, arba šalinant kelių ženklinimo dangą didžiaslėge plovimo įranga) metodų aprašymai;  
• kelių ženklinimo mišinių paruošimo ir darbo su jais metodų aprašymai; 
• ekologiškesnių produktų, taip pat produktų su mažesniu LOJ kiekiu naudojimas; 
• patvarių aukštos kokybės baigiamųjų dangų naudojimas laikantis atitinkamų EN ar lygiaverčių standartų; 
• taisyklės ir pagalbinės valdymo sistemos, skirtos padėti kuo labiau sumažinti kelių ženklinimo produktų atliekų kiekį, kuo daugiau nepanaudotų kelių 

ženklinimo produktų sunaudoti kitur arba perdirbti, užtikrinti saugų jų šalinimą ir saugų kitų cheminių medžiagų, pvz., kelių ženklinimo nuėmiklių, 
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šalinimą. 
 

Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis kaip įrodymus pateikia informaciją ir rekomendacijas, susijusias su atitinkamomis ankstesnių penkerių metų sutartimis, kurias vykdant 
reikėjo išmanyti pirmiau minėtas sritis. 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
1. ES ŽVP kriterijus atitinkančių kelių ženklinimo produktų naudojimas 
(Tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 
 
Visos darbų sutartys vykdomos naudojant kelių ženklinimo produktus, atitinkančius ES žaliojo viešojo pirkimo reikalavimus, nurodytus ES ŽVP pagrindinių 
kriterijų techninių specifikacijų 4.3 skirsnyje „Kelių ženklinimo produktai“. 
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia patvirtinamuosius dokumentus, kuriais įrodoma, kad naudojami produktai atitinka pirmiau nurodytus kriterijus. 
2. Kelių ženklinimo medžiagų atliekų ir nepanaudotų kelių ženklinimo medžiagų tvarkymas 
(Tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 
 
Konkurso dalyvis pateikia kelių ženklinimo medžiagų, likusių atlikus pagrindo paruošimo ir ženklinimo darbus, tvarkymo planą. Plane pateikiama: 

• jeigu reikia panaikinti ženklinimą, pateikiamas nuo pagrindo nuimtinos kelių ženklinimo medžiagos sudėtyje galbūt esančio pavojingųjų medžiagų 
kiekio vertinimas ir, jeigu nustatoma rizika, apibūdinamas saugaus šių medžiagų tvarkymo ir šalinimo metodas šiai rizikai mažinti; 

• vietoje taikomų įrangos valymo ir kelių ženklinimo medžiagų atliekų bei nepanaudotų kelių ženklinimo medžiagų laikymo, kad vėliau jas būtų galima 
saugiai pašalinti kaip pavojingas atliekas, metodų aprašymas; 

• priemonės, taikomos siekiant kuo labiau sumažinti kelių ženklinimo medžiagų atliekų ir nepanaudotų kelių ženklinimo medžiagų kiekį. 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia dokumentais pagrįstą atliekų tvarkymo planą, į kurį įtraukiami saugaus ženklinimo panaikinimo, įrangos valymo ir kelių 
ženklinimo medžiagų atliekų bei nepanaudotų kelių ženklinimo medžiagų tvarkymo ir šalinimo metodų aprašymai, taip pat priemonės, taikomos siekiant kuo 
labiau sumažinti kelių ženklinimo medžiagų atliekų ir nepanaudotų kelių ženklinimo medžiagų kiekį. 
Susidariusių kelių ženklinimo medžiagų atliekų tvarkymo stebėsena vykdoma pagal sutarties vykdymo sąlygą. 

SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI 
 1. Rezultatais grindžiamos sutartys 

(Taikoma, kai rengiami ilgalaikių rezultatais grindžiamų kelių ženklinimo ir 
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priežiūros darbų pirkimo sutarčių sudarymo konkursai) 
 
Balai skiriami pagal apskaičiuotą kelių ženklinimo medžiagos kiekį, 
sunaudojamą kelių ženklinimo kokybei išlaikyti sutarties galiojimo 
laikotarpiu. 
 
Patvirtinimas 
Konkurso dalyvis pateikia dokumentą, kuriame nustatyti apskaičiuoti kelių 
ženklinimo medžiagos kiekiai, reikalingi vykdant sutartyje nurodytų darbų 
programą, taip pat pateikiamos prielaidos dėl to, kiek kartų sutarties 
galiojimo laikotarpiu reikės atnaujinti ženklinimą. 

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS 
1. Kelių ženklinimo produktų naudojimas ir darbas su jais 
(Tas pats taikoma pagrindiniams ir išsamiems kriterijams) 
 
Rangovas pateikia duomenis apie (vykdant rezultatais grindžiamas sutartis): 

• įsigytą kelių ženklinimo produktų kiekį; 
• vykdant sutarties sąlygas faktiškai sunaudotus kelių ženklinimo produktų kiekius. 

 
Rangovas taip pat pateikia duomenis apie susidariusias kelių ženklinimo produktų atliekas ir nepanaudotus kelių ženklinimo produktus, įskaitant informaciją 
apie tai, kur ir kas su jais buvo daroma: 

• juos kitoms reikmėms sunaudojo rangovas; 
• juos kitoms reikmėms sunaudojo trečiosios šalys; 
• jie buvo perdirbti; 
• jie buvo saugiai pašalinti. 

 
Jeigu nuo pagrindo reikia pašalinti seną kelių ženklinimo sluoksnį, rangovas taip pat pateikia duomenis apie tai, kad šios kelių ženklinimo medžiagų atliekos: 

• buvo saugiai sutvarkytos; 
• buvo saugiai pašalintos, kad vėliau juos būtų galima apdoroti kaip pavojingas atliekas. 
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4 GYVAVIMO CIKLO SĄNAUDŲ ĮVERTINIMAS 
Vienas iš svarbiausių žaliojo viešojo pirkimo kriterijų rengimo aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti, yra aplinkosaugos požiūriu geriausių 
produktų, palyginti su vidutiniškais rinkos produktais, gyvavimo ciklo sąnaudų analizė. Viešojoje srityje sąnaudų aspektas (žvelgiant iš 
gyvavimo ciklo perspektyvos) yra labai svarbus, nes padeda pateisinti viešąsias išlaidas. Valstybės narės turėtų būti raginamos priimti 
finansiškai racionalius sprendimus, kuriais užtikrinama ilgalaikė nauda. 

Kad viešųjų pirkimų vykdytojai galėtų rinktis ekonomiškai efektyviausius produktus, rekomenduojama atsižvelgti į produkto gyvavimo ciklą ir 
atlikti gyvavimo ciklo sąnaudų (toliau – GCS) analizę. Atliekant GCS analizę, atsižvelgiama į visą (fizinį) produkto gyvavimo ciklą – nuo 
gamybos iki šalinimo. Priklausomai nuo požiūrio, kurio laikomasi atliekant GCS vertinimą, įvairių etapų sąnaudos gali būti apskaičiuojamos 
daugiau ar mažiau detaliai. Viešųjų pirkimų vykdytojams svarbus gyvavimo ciklo etapas yra produkto naudojimas, nes jie turės padengti šias 
išlaidas. Produkto, kurį planuojama pirkti, gamybos sąnaudų detaliai apskaičiuoti nebūtina, nes atitinkamas perkančiajai organizacijai svarbus 
sąnaudų elementas bus įtrauktas į galutinę produkto kainą. 

Naudojantis daugeliu įsigyjamų gaminių, pvz., kompiuteriais ar spausdintuvais, reikalinga elektra ir vartojimo reikmenys, o šių prekių kaina 
dažnai gali viršyti pradinę gaminio įsigijimo kainą. Dažų ir lakų eksploatavimo laikotarpio sąnaudos paprastai patiriamos tik pradėjus juos 
naudoti. Pagrindiniai aspektai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant gyvavimo ciklo sąnaudas, yra: 

• įsigijimo ir pristatymo kaina (pvz., pristatyto dažų ar lako kaina už litrą); 

• veiksmingumo kriterijus atitinkanti sklida (pvz., dažų kiekis, kurio reikia nustatytam paviršiaus plotui nudažyti); 

• patvarumas eksploatavimo laikotarpiu (laikas tarp perdažymų siekiant atitikti veiksmingumo kriterijus); 

• šalinimo išlaidos (nepanaudotų dažų šalinimas). 

 

Sąnaudos, kurias teoriškai galima patirti, tačiau į jas neatsižvelgta: 

• išorės dažų atveju – pastato šiluminio naudingumo pokytis: 

o spalvos pasirinkimas yra pagrindinis veiksnys, turintis įtakos šiluminiam naudingumui; 

• dažymo darbų laiko ir įrangos kaina: 
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o remiantis šiuo kintamuoju, būtų neįmanoma patikimai apskaičiuoti sąnaudų ir atskirti produktų; 

• papildomos šalinimo sąnaudos pasibaigus nudažyto paviršiaus eksploatavimo laikotarpiui: 

• paviršiui dažyti naudoti dažai veikiausiai neturės įtakos jų šalinimo nuo paviršiaus sąnaudoms; 

• patalpų vidaus dažų atveju – sutaupoma energija, nes šviesesne spalva išdažytose patalpose reikia mažiau dirbtinio apšvietimo. 

Pirmiau minėtos sąnaudos taip pat apima aplinkos apsaugos sąnaudas, kurios paprastai nagrinėjamos išorinio poveikio aplinkai kategorijoje, 
tačiau jos nelaikytos aktualiomis ataskaitai, kurios tikslas – padėti parengti ŽVP kriterijus, ir nebuvo įtrauktos į analizę. Svarbu atkreipti dėmesį į 
tai, kad tokiomis aplinkybėmis akivaizdu, jog, vertinant bendras sąnaudas, nepakanka atsižvelgti tik į nurodytą dažų litro kainą. Atliekant tyrimą, 
nustatyta, kad visi išnagrinėti veiksniai (pirkimo sąnaudos, sklida, apdailos ilgaamžiškumas ir dažų atliekos) turi labai didelį poveikį gyvavimo 
ciklo sąnaudoms, išskyrus dažų atliekų šalinimo sąnaudas. Didžioji dalis su dažų atliekomis susijusių sąnaudų patiriama, kai reikia įsigyti 
papildomų dažų. Iš analizės taip pat matyti, kad pirkimo sąnaudų negalima svarstyti atskirai ir kad netgi vidutinis veiksmingumo pagerėjimas 
gali atsverti papildomas brangesnių dažų pirkimo sąnaudas. Daugiau informacijos apie sąnaudų modeliavimą ir išvadas rasite pridedamoje 
techninėje ataskaitoje. 
 
Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad, nors perkamų dažų ar lakų kokybė ir kaina buvo pagrindiniai veiksniai, kuriais remtasi nustatant gyvavimo 
ciklo sąnaudas, labai svarbu atsižvelgti ir į šių produktų naudojimo poveikį bei naudojimo etapą. Tinkamai nuvalius ir iš anksto apdorojus 
paviršius, galima gerokai pailginti nudažyto paviršiaus eksploatavimo laikotarpį, – tokia priemonė gali būti ekonomiškai efektyvi. Kvalifikuoti 
apdailininkai turėtų gebėti dažydami tinkamus paviršius pasiekti nurodytą sklidą ir sukurti patvarią apdailą, kuri išliktų ilgą laiką, tačiau mažiau 
kvalifikuoti apdailininkai gali sunaudoti daugiau dažų, nei būtina, ir jų darbo rezultatai gali būti ne tokie patvarūs. Todėl, sutaupius darbo 
sąnaudų, nebūtinai bus sutaupytos gyvavimo ciklo sąnaudos. 
 
Nors pirmiau išdėstytos bendro pobūdžio pastabos yra susijusios su dekoratyviniais dažais, jos taip pat taikomos kelių ženklinimo produktams; 
pagrindiniai veiksniai nustatant bendras gyvavimo ciklo sąnaudas yra patvarumas ir laikas tarp perdažymų (dangos atnaujinimo). 
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Priedai 
 
1 priedas. Techninės apibrėžtys, susijusios su dažų ir (arba) kelių ženklinimo produktų specifikacijomis 
 

(1) Balti ir šviesūs dažai – dažai, kurių pagrindinių spalvių koordinačių vertė (Y vertė) yra didesnė kaip 70%. 

(2) Blizgieji dažai – dažai, kurių atspindžio vertė esant 60° kritimo kampui yra ne mažesnė kaip 60. 

(3) Vidutiniškai blizgūs dažai (dar vadinami pusiau blizgiais, šilko blizgesio, pusiau matiniais) – dažai, kurių atspindžio vertė esant 60° arba 85° kritimo 
kampui yra mažesnė nei 60 ir ne didesnė kaip 10. 

(4) Matiniai dažai – dažai, kurių atspindžio vertė esant 85° kritimo kampui yra mažesnė nei 10. 

(5) Visiškai matiniai dažai – dažai, kurių atspindžio vertė esant 85° kritimo kampui yra mažesnė nei 5. 

(6) Skaidri ir pusiau skaidri – plėvelės, kuriai būdingas mažesnis nei 98 % kontrastų santykis, kai šlapios plėvelės storis yra 120 μ, savybė. 

(7) Neskaidri – plėvelės, kuriai būdingas didesnis kaip 98 % kontrastų santykis, kai šlapios plėvelės storis yra 120 μ, savybė.  

(8) Lakieji organiniai junginiai (LOJ) – organiniai junginiai, kurių pradinė virimo temperatūra, išmatuota esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne 
aukštesnė kaip 250 °C, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/42/EB, ir kurie kapiliarinėje kolonėlėje išskiriami iki (imtinai) n-tetradekano (C14H30). 

(9) Pusiau lakūs organiniai junginiai (PLOJ) – organiniai junginiai, kurių virimo temperatūra, išmatuota esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra 
aukštesnė kaip 250 °C ir žemesnė kaip 370 °C, kurie kapiliarinėje kolonėlėje išskiriami sulaikymo intervale nuo n-tetradekano (C14H30) iki 
(imtinai) n-dokozano (C22H46). 
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2 priedas. Formaldehido bandymai 
 
Reikalavimas Ataskaitos rengimo metodas 

Taikoma bendro formaldehido kiekio 
ribinė vertė – 0,0010 % masės, išskyrus 
atvejus, kai taikoma nukrypti leidžianti 
nuostata (žr. tolesnę eilutę).  

Taikomas Merckoquant metodas. Jeigu rezultatas nepakankamai tikslus, koncentracijai taroje patvirtinti 
taikomas efektyviosios skysčių chromatografijos (HPLC) metodas. 

Didesnė formaldehido ribinė vertė – 
0,010 % masės – taikoma šiais atvejais: 
 

(i) jeigu konservantai, kurie yra 
formaldehido donorai, reikalingi 
supakuotiems konkrečios rūšiems 
dažams arba lakui apsaugoti ir jeigu 
formaldehido donoras naudojamas 
vietoj izotiazolinono konservantų;  
 

(ii) jeigu formaldehido donorų funkciją 
vietoj supakuotų produktų 
konservantų dėl liekamojo 
formaldehido kiekio atlieka polimerų 
dispersijos (rišikliai).  

Formaldehido koncentracija taroje nustatoma analizuojant VdL-RL 03 arba efektyviosios skysčių 
chromatografijos (HPLC) metodu. 

Patalpų vidaus dažuose ir lakuose koncentracija nustatoma analizuojant1 pagal standartą ISO 16000–3. Išlakų 
kiekis, nudažius pirmą kartą¸ turi būti ne didesnis kaip 0,25 ppm, o praėjus 24 valandoms nuo pirmojo dažymo – 
mažesnis nei 0,05 ppm.  

Pirmasis dažymas laikomas baigtu, kai bandymo kameroje nusistovi stabilus oro mišinys. Rekomenduojama, kad 
stabilus oro mišinys, naudojant ventiliatorių, būtų pasiektas praėjus vienai valandai. 

Visais atvejais, siekiant atsižvelgti į oro cirkuliacijos spartą,1,0 oro apykaitos normą per valandą, rezultatai 
koreguojami juos dalinant iš dviejų.  Taip užtikrinama, kad rezultatai atitiktų standarte EN 717-1 nustatytas 
sąlygas kameroje, kurios yra išlakų ribinės vertės pagrindas. 

 

1 Galima taikyti lygiaverčius standartus, visų pirma CEN/TS 16516, kuriuo ketinama pakeisti ISO 16000 seriją.
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3 priedas. PLOJ kiekiui nustatyti taikomo bandymų metodo žymekliai ir pakeitimai  
 

Pusiau lakių organinių junginių (PLOJ) kiekio nustatymo taikant standartą ISO 11890-2:2013 gairės (išplečiama šio standarto taikymo sritis) 

Taikymo sritis 

Šiose gairėse standarto ISO 11890-2 specifikacijos išdėstytos taip, kad bandymą, kuriuo nustatomas PLOJ kiekis dažuose, būtų galima atlikti atskirai arba 
kartu su bandymu, kuriuo pagal standartą ISO 11890-2 nustatomas LOJ kiekis, ir taip įvertinti atitiktį ES ekologinio ženklo reikalavimams. Todėl šias gaires 
reikėtų nagrinėti kartu su standartu ISO 11890-2, tačiau pirmenybė turėtų būti teikiama nurodytam atitinkamai modifikuotam mėginių ruošimo metodui, 
įrangai ir parametrams. 

Mėginių ruošimas 

Naudojamas mėginiui atskiesti tinkamas organinis tirpiklis. Tirpiklio grynumas turi siekti bent 99 % masės. Rekomenduojamas tirpiklis mėginiui atskiesti – 
100 % metanolis. Prireikus mėginį galima maišyti 30 minučių naudojant ultragarsą, kad susidarytų vienalytė skystoji fazė, arba mechaniniu būdu maišyti jį 
dvi valandas, o tada centrifuguoti arba filtruoti naudojant PTFE filtrą, skirtą dažams, kurių sudėtyje yra didelių neištirpusių dalelių. Jeigu vienalytė skystoji 
fazė nesusidaro naudojant 100 % metanolį, naudojamas kitas tinkamas tirpiklis, pvz., acetonitrilas arba tetrahidrofuranas.   

Pastaba. 

Naudotini žymeklių junginiai yra n-tetradekanas (n-C14) ir n-dokozanas (n-C22). Dėl riboto n-dokozano tirpumo acetonitrile gali prireikti paruošti žymeklių tirpalą, kuriame šie junginiai būtų 
ištirpinti acetonu. 

Įranga 

Kapiliarinė kolonėlė  

– Tinkamiausia yra kolonėlė, pagaminta iš lydytojo kvarco ir padengta 5 % fenilo ir 95 % dimetilpolisiloksano (truputį polinės, DB5 arba lygiavertės) fazės 
sluoksniu. 

– 100 % dimetilpolisiloksano (nepolinės, DB1 arba lygiavertės) fazės sluoksniu padengta kolonėlė gali būti naudojama, jeigu įrodoma, kad ji labiau tinka 
daugiausia nepolinėms dažų sudedamosioms dalims analizuoti.   

Pastaba. 

Kad mėginio sudėtyje esantys junginiai ir žymekliai būtų išplaunami didėjančios virimo temperatūros eilės tvarka, pasirenkamas tinkamas kolonėlės ilgio (30 arba 60 m), skersmens ir 
temperatūros režimo derinys. Eliuavimo eilės tvarkai pagerinti, kai kolonėlė yra šiek tiek polinė, galima rinktis 60 m ilgio kolonėlę. 
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Krosnis: 

– pradinė krosnies temperatūra:   40–100 °C 

– izoterminio laikymo trukmė:    2–5 min 

– kaitinimo sparta:     3–20 °C/min 

– galutinė krosnies temperatūra:   280–325 °C 

– izoterminio laikymo trukmė:    > 2 min 

– per kolonėlę tekantis srautas:   1–2 ml/min 

Detektorius:  

– identifikavimas masių spektrometru 

– kiekybinis nustatymas liepsnos jonizacijos detektoriumi (LJD) 

– LJD temperatūra:   galutinė krosnies arba aukštesnė temperatūra 

Nešančiosios dujos:  

– helis 

Karštojo įpurškimo sistema:  

– purkštuko temperatūra:  250–280 °C 

– įpurškiamas kiekis:    1–2 µl 

Kalibravimas: 

– tinkamiausias PLOJ smailių kiekybinio nustatymo vidinis etalonas yra n-tetradekanas (n-C14)  

– alternatyvus vidinis etalonas, 1,2-dietoksietanas (dar vadinamas etilenglikolio dietileteriu), gali būti taikomas geresnėms atsikūrimo vertėms pasiekti 
atliekant vandeninių dažų analizę. 
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Pastaba.  

Jeigu kalibravimo procedūros atliekamos tinkamai, pasirinktas vidinis etalonas neturėtų paveikti bandymo rezultatų. Tačiau svarbu užtikrinti, kad vidinis etalonas nesutaptų su paties mėginio 
smailėmis ar jų nepaslėptų. Todėl reikia, kad vidinio etalono smailės chromatogramoje būtų visiškai atskirtos nuo kitų smailių. Taigi vidinių etalonų pasirinkimas yra platus, tačiau, siekiant 
išvengti diskriminacijos reiškinio, neturi būti naudojami vidiniai etalonai, kurių virimo temperatūra labai žema (pvz., acetonas) arba labai aukšta (C22 ir daugiau anglies atomų turintys 
alkanai).  

– Kiek įmanoma identifikuojami visi PLOJ, o tada, taikant autentiškus LOJ kalibravimo etalonus, kaip nustatyta standarte ISO 11890-2, arba santykinius 
atsako koeficientus, atliekamas kiekybinis nustatymas. 

– Likusių nežinomų PLOJ smailės kiekybiškai įvertinamos taikant dietiladipato atsako koeficientą ir išreiškiamosos dietiladipato ekvivalentais. 

 

Tikėtina, kad kriterijų galiojimo laikotarpiu standartas ISO 11890-2 bus peržiūrėtas ir jo taikymo sritis bus išplėsta įtraukiant bandymų metodą PLOJ kiekiui 
nustatyti. Taigi, kol standartas bus peržiūrėtas, naudojamos šios gairės. 
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4 priedas. Junginiai, kuriems taikoma išimtis 
 

− metanas; 
− etanas;  
− metileno chloridas (dichlormetanas); 
− 1,1,1-trichloretanas (metilchloroformas);  
− 1,1,2-trichlor-1,2,2-trifluoretanas (CFC-113);  
− trichlorfluormetanas (CFC-11);  
− dichlordifluormetanas (CFC-12);  
− chlordifluormetanas (HCFC-22);  
− trifluormetanas (HFC-23);  
− 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluoretanas (CFC-114);  
− chlorpentafluoretanas (CFC-115);  
− 1,1,1-trifluor-2,2-dichloretanas (HCFC-123);  
− 1,1,1,2-tetrafluoretanas (HFC-134a);  
− 1,1-dichlor-1-fluoretanas (HCFC-141b);  
− 1-chlor-1,1-difluoretanas (HCFC-142b);  
− 2-chlor-1,1,1,2-tetrafluoretanas (HCFC-124);  
− pentafluoretanas (HFC-125);  
− 1,1,2,2-tetrafluoretanas (HFC-134);  
− 1,1,1-trifluoretanas (HFC-143a);  
− 1,1-difluoretanas (HFC-152a);  
− parachlorbenzotrifluoridas (PCBTF);  
− cikliniai,  
− šakotieji arba linijiniai visiškai metilinti siloksanai;  
− acetonas;  
− perchloretilenas (tetrachloretilenas);  
− 3,3-dichlor-1,1,1,2,2-pentafluorpropanas (HCFC-225ca);  
− 1,3-dichlor-1,1,2,2,3-pentafluorpropanas (HCFC-225cb);  
− 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-dekafluorpentanas (HFC 43-10mee);  

− difluormetanas (HFC-32);  
− etilfluoridas (HFC-161);  
− 1,1,1,3,3,3-heksafluorpropanas (HFC-236fa);  
− 1,1,2,2,3-pentafluorpropanas (HFC-245ca);  
− 1,1,2,3,3-pentafluorpropanas (HFC-245ea);  
− 1,1,1,2,3-pentafluorpropanas (HFC-245eb);  
− 1,1,1,3,3-pentafluorpropanas (HFC-245fa);  
− 1,1,1,2,3,3-heksafluorpropanas (HFC-236ea);  
− 1,1,1,3,3-pentafluorbutanas (HFC-365mfc);  
− chlorfluormetanas (HCFC-31);  
− 1-chlor-1-fluoretanas (HCFC-151a);  
− 1,2-dichlor-1,1,2-trifluoretanas (HCFC-123a);  
− 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluor-4-metoksibutanas (C4F9OCH3 arba 

HFE-7100); 
− 2-(difluormetoksimetil)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropanas 

((CF3)2CFCF2OCH3);  
− 1-etoksi-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutanas (C4F9OC2H5 arba 

HFE-7200);  
− 2-(etoksidifluormetil)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropanas 

((CF3)2CFCF2OC2H5);  
− metilacetatas; 1,1,1,2,2,3,3-heptafluor-3-metoksipropanas (n-

C3F7OCH3, HFE-7000);  
− 3-etoksi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluor-2-(trifluormetil) 

heksanas (HFE-7500);  
− 1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropanas (HFC 227ea);  
− metilformiatas (HCOOCH3);  
− 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluor-3-metoksi-4-trifluormetil-pentanas 

(HFE-7300);  
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− propilenkarbonatas;  
− dimetilkarbonatas;  
− trans-1,3,3,3-tetrafluorpropenas;  
− HCF2OCF2H (HFE-134);  
− HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2);  
− HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13);  
− HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H (H-Galden 1040x arba H-Galden ZT 

130 (arba 150, arba 180));  
− trans 1-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-enas;  
− 2,3,3,3-tetrafluorpropenas;  
− 2-amino-2-metil-1-propanolis;  
− etilacetatas; 
− butilacetatas; 
− perfluorangliavandenilių junginiai, priskiriami šioms klasėms: 

 cikliniai, šakotieji arba linijiniai visiškai fluorinti alkanai; 
 cikliniai, šakotieji arba linijiniai visiškai fluorinti eteriai be 

neįsotintų atomų; 
 cikliniai, šakotieji arba linijiniai visiškai fluorinti tretiniai 

aminai be neįsotintų atomų; 
 perfluorangliavandeniliai, kurių sudėtyje yra sieros, be 

neįsotintų atomų ir turintys sieros ryšius tik su anglimi ir 
fluoru. 

 


