
Specialiosios dalies priedas Nr. 2-1 / Annex 2-1 to the Specific Part 

Padėklams yra taikomi žemiau nurodyti reikalavimai / The following requirements are applied to the Pallets: 

 

1. Išmatavimai: 800 x 1200 mm / Dimensions: 800 x 1200 mm 

2. Europadėklai turi būti kokybiški / Europallets must be of high quality:  

2.1 šviesios spalvos (galima dėl natūralaus medienos senėjimo proceso šiek tiek papilkėjusi europadėklo spalva, kuri neturi 

įtakos padėklo kokybei); / bright colour (a slightly greyish colour that is developed due to the aging process of the 

europallet and does not have a negative effect on quality is allowed); 

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; / clean, orderly, of high 

quality (e.g. without protruding nails or edges), with nailed planks, evenly scarfed base planks. The europallets must 

contain all elements and components, i.e. europallets or their components (e.g. blocks, floor base, deckboards, etc.) shall 

not  be broken or otherwise defective;  

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) / they should not be wet, dirty, soiled, rotten, decayed, with signs of mould. They must not exhibit 

other defects that would decrease the functional parameters (e.g. load baring capacity), properties or external view of the 

europallets. 

3. Europadėklų specifinės ypatybės / Specific properties of the europallets: 

3.1 Tikslūs europadėklo išmatavimai milimetrais: (remiantis UIC 435 standartu) / Precise dimensions in milimetres: (according 

to UIC 435 standard); 

 

Nr. 
Elementas / 

Element 

Elementų 

skaičius / 

Number 

of 

elements 

Išmatavimai esant 22% drėgmei 

(tolerancija +/- mm) / Measurements at 

22% humidity (tolerance +/- mm) 

Ilgis / 

Length 

Plotis / 

Width 

Aukštis / 

Height 

1 Išorinė pakloto 

lentelė / Lead board 

2 1200 (+3/-0) 145 (+5/-3) 22 (+2/-0) 

2 Centrinė pakloto 

lentelė / Center 

deckboard 

1 1200 (+3/-0) 145 (+5/-3) 22 (+2/-0) 

3 Tarpinė pakloto 

lentelė / Top 

deckboard 

2 1200 (+3/-0) 100 (+3/-3) 22 (+2/-0) 

4 Skersinė lentelė / 

Stringer 

3 800 (+3/-0) 145 (+5/-3) 22 (+3/-0) 

5 Apatinė kraštinė 

lentelė / Outer 

bottom deckboard 

2 1200 (+3/-0) 100 (+3/-3) 22 (+2/-0) 

6 Apatinė vidurinė 

lentelė / Center 

bottom deckboard 

1 1200 (+3/-0) 145 (+5/-3) 22 (+2/-0) 

7 Išorinė kaladėlė / 

Outer block`  

6 145 (+5/-3) 100 (+3/-3) 78 (+2/-0) 

8 Vidinė kaladėlė / 

Inner block 

3 145 (+5/-3) 145 (+5/-3) 78 (+1/-1) 

 

 

 



3.2 Ant išorinės dešiniosios kaladėlės išdegintas EUR logotipas (ovale) / An outer right block has a branded EUR logo (in 

oval);  

3.3 Ant išorinės kairiosios kaladėlės išdegintas EPAL ženklas (ovale) arba geležinkelio ženklas, pvz., DB (Deutsche Bahn- 

Vokietijos geležinkeliai), kiti galimi žymėjimai pavaizduoti paveikslėlyje / Outer left block has a branded EPAL mark (in 

oval) or a railway mark, e.g., DB (Deutsche Bahn- German railways), other possible markings are given in the image; 

3.4 Lygiai nupjauti visi keturi kampai per visą europadėklo aukštį / All four edges are equally cut over the whole height of the 

europallet; 

3.5 Europadėklų kaladėlės gali būti pagamintos iš medžio masyvo arba smulkintos medienos / Europallet blocks can be made 

from solid wood or chipped wood; 

3.6 Būtina remonto vinis, jei europadėklas remontuotas / If the europallet was repaired, there must be a verification nail; 

3.7 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) / The outer middle block must have 

a alphanumeric marking according to a given example: LLL-M-MM (licence No. - year of manufacture - month of 

manufacture), international standard for phytosanitary measures ISPM-15 marking (mandatory for all europallets 

manufactured after 2010.01.01), quality control staple (mandatory for new pallets). 



 

 

 

 
 

 

Quality clamp
Country-of-origin labelling

Land Permission No.

Method of treatment (HT – heat treatment)

Month of production

Year of production
Railroad labelling

Producer 
Licence No.



 

 

  
 

 

 



 

 

 



 

 


