ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
DECLARATION OF PERFORMANCE
Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) №305/2011

№ BG-DoP-CPR-Силикатна мазилка Globus
компонент от външна топлоизолационна комбинирана система Globus
1.

Уникален идентификационен код на типа продукт:

Globus G4 Силикатна мазилка
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се
идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на чл.11, параграф 4:
Дата на производство: виж опаковката
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с
приложимата хармонизирана спесификация, както е предвидено от производителя:
Мазилка с органични свързващи вещества за употреба като външно и вътрешно
покритие върху стени, колони, преградни стени и тавани.
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и
адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на чл.11, параграф 5:
Kreisel – Technika Budowlana Sp z o.o, ul. Szeregow 23, 60-462 Poznan/
Полша Вносител – Рьофикс ЕООД, ул.Спартак №10,
гр.Септември
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието
пълномощие включва задачите, посочени в член12, параграф 2:
Неприложимо
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели на строителния продукт, които са изложени в
приложение V:
система 4
7. В случая на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт,
обхванат от хармонизиран стандарт:

София 1421, бул. Арсеналски 77 • 02/81 80 826 • www.globus.bg

Нотифицирана лаборатория:
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA S.P.
Prosecka 76, 190 00 PRAHA 9
Country: Czech Republic
1020-CPD-020-021831
8. В случай на декларация на експлоатационни показатели относно строителен
продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
Неприложимо
9. Декларирани експлоатационнни показатели

Съществени характеристики

Експлоатационни показатели

Хармонизирана
Техническа
Спецификация

<0.5 kg/m2
< 0.08 МРа
NPD
А2 – s3, d

ETAG 004:2000

Абсорбция на вода
Адхезия
Опасни вещества
Реакция на огън

EN 13501-1

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на
декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за
експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя,
посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

гр. Септември
01.07.2013 г.

Управител на РЬОФИКС ЕООД : инж. Красимир Христов
Тази декларация се издава електронно и е валидна без подпис
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