
 
 
 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

№ 0010_Drystar_Filler_2014-04-09 
 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:  EN 13963 - 3A 

 
2.  Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния 

продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: Кнауф Drystar Filler 

 
3.  Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 

хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

Шпакловане на фугите между гипскартонени плоскости 
 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт 

на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:   

Knauf Gips KG, Am Bahnhof  7,D-97346 lphofen, Deutschland 

Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-277, E-Mail Zentrale@Knauf.de 

 
6. Система или системи за оценяване и изпитване на постоянството на експлоатационните показатели 

на строителния продукт съгласно приложение  V: Система 4 

 
7.  В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: ... (евентуално име и идентификационен номер на нотифицирания орган) е 
направил...според система... (описание на задачите на трети страни в съответствие с приложение V) и е 
издадено следното... (Удостоверение за постоянството на експлоатационните показатели,  

Удостоверение за съответствие на производствения контрол в предприятието, Доклади от 

изпитвания/изчисления ако е приложимо). Не е приложимо- Решение на комисията (2010/83/ЕС) от 9-ти 
февруари 2010 за установяване на класовете по реакция на огън за определени строителни 
продукти (шпакловъчни материали, съхнещи във въздушна среда). Определяне на типа на 
продукта посредством проверка на типа и производствен контрол в предприятието от 
производителя. 

 
9. Декларирани експлоатационни показатели 

 

 

Съществени характеристики 
 

Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Реакция на огън A2-s1,dO EN 13963:2005-05 

Якост на опън при огъване NPD EN 13963:2005-05 

Опасни субстанции NPD EN 13963:2005-05 

 

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на 
които отговаря продукта:        не е приложимо 

 
10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 

експлоатационни показатели в точка 9.  

Декларацията за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, 

посочен в точка 4. 

Подписано за и от името на производителя от: 
 

ppa. Dr. Markus Biebl 
(Ръководите развойна дейност Кнауф Група) 

 
 

 
lphofen, den 09.04.2014 

(място и дата на издаване) 

 
 
 
 
 
 
.................................... 
           (Подпис) 

mailto:Zentrale@Knauf.de

