
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ   

 c. 0106_Vermiplaster _2013_10_21 
1. Уникален идентификационен код на вида на продукта: Vermiplaster 
2. 2. Вид, партиден или сериен номер или друг елемент, позволяващ идентифицирането на 
строителния продукт, както се изисква съгласно Член 11(4): Vermiplaster – номер на артикула и дата на 
производство във формата дд/мм/гг. 
3. Предназначена употреба или употреби на строителния продукт, съгласно приложимата 
хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя: Мазилка за защита на 
посочените по-долу строителни компоненти срещу пожар: 
Вид 3: Структурни бетонни компоненти 
Вид 4: Структурни стоманени компоненти 
Вид 5: Структурни композитни компоненти от стоманобетон 
Вид 10: Други предназначени употреби, свързани с прегради за противопожарна защита или защита на 
декларираните експлоатационни показатели при пожар, които не са включени в (1) до (9). 
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя, както се изисква съгласно Член 11(5): KNAUF Praha. spol. s r.o.. Mladoboleslavska 949, CZ -197 
00 Praha 9-Kbely. IC  16191102. Tel. »420 844 600 600. 272 110 111. Fax. 272 110 301. info@knauf.cz 
5. Не е приложимо 
6. Система или Системи за оценка и удостоверяване на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както е заложено в CPR, Приложение V: Система 1 
7. В случай на деклариране на експлоатационни показатели относно даден строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: Институтът „Eduardo Torroja” (NB 1219) в Мадрид е издал ЕТА – 11/0229 въз 
основа на ETAG 018, Части 01 и 03, извършил е първоначалните тествания на вида в рамките на система 
1 и е издал сертификат за постоянство на експлоатационните показатели No. 1219-DPC-0046 (съгласно 
CPR, Член 66.2, декларацията за съответствие може да се използва за Декларация за експлоатационни 
показатели, ако отговаря на CPD). Вътрешнофирмен производствен контрол се осъществява от 
производителя.   
8. Не е приложимо 
9. Декларирани експлоатационни показатели: 

Съществени характеристики Функциониране Хармонизирани технически 
спецификации 

Реакция на пожар R2F 
А1 EN 13501-1 2007. A1 2009 

Якост на огъване 
> 0,7 МРа 

ETA – 11/0229 

Якост на натиск 
> 1,7 МРа 

ETA – 11/0229 

Пропускливост на водни пари 
В (EN ISO 10456) 

ETA – 11/0229 

Опасни вещества 
Не съдържа/не отделя 

ETA – 11/0229 

Огнеустойчивост 
ЕТА – 11/0229 Точка 2.1 

ETA – 11/0229 

Устойчивост на разрушаване от 
висока влажност 

ЕТА – 11/0229 Точка 2.1 ETA – 11/0229 

Устойчивост на разрушаване от 
топлина или студ 

ЕТА – 11/0229 Точка 2.1 ETA – 11/0229 

Устойчивост на разрушаване от 
замръзване и топене 

ЕТА – 11/0229 Точка 2.1 ETA – 11/0229 

Устойчивост на корозия на стоманени 
компоненти, предизвикана от основно 
покритие 

ЕТА – 11/0229 Точка 2.1 ETA – 11/0229 

Устойчивост на повреда, причинена от 
твърди предмети – стоманена топка с 
тегло 0.5 кг 

ЕТА – 11/0229 Точка 2.1 ETA – 11/0229 

Устойчивост на повреда, причинена от 
меки предмети – торба с тегло 50 кг 

ЕТА – 11/0229 Точка 2.1 ETA – 11/0229 

Адхезия 
ЕТА – 11/0229 Точка 2.1 ETA – 11/0229 

Термични характеристики и аспекти, 
ако бъдат приложени различни 
свързващи грундове 

ЕТА – 11/0229 Точка 2.1 ETA – 11/0229 

 

Там, където е съгласно Членове 37 или 38, е била използвана Специфичната Техническа документация, 
изискванията, на които продуктът отговаря: Не е приложимо
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10. Експлоатационните показатели на продукта посочени в т. 1 и 2 съответстват с  декларираните експлоатационни 

показатели посочени в точка 9. Тази декларацияза експлоатационни показатели се издава напълно на отговорността на 

производителя посочен в т.4 

 

Подпис за и от името на производителя: 

 

Инж. Мирослав Нич 

 

/Ръководител на продуктовия мениджмънт/ 

 

Прага 21.10.2013 

 

 

 

 


