
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 

                                                                            №С19_1818 
 

1.Уникален идентификационен код на типа на продукт: 

ПЛОЧА БЕТОННА ТРОТОАРНА 400/400/50mm  
2.Предвидена употреба/употреби: Подови настилки на открито за пешеходни зони. 

3.Производител:"Реликс Вибро“АД гр.София, ул.Любляна №69 

4.Упълномощен представител: инж. Милена Гигова GSM: 0878 50 16 58 

5.Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели 

на строителния продукт:Система 4. 

6.Хармонизиран стандарт:   БДС ЕN 1339:2005, БДС ЕN 1339:2005 NA:2013 

Въз основа на производствен контрол в предприятието и извършено изпитване от нотифицирания 

орган СИЦ „ТРА“ ЕООД, с идентификационен №147 ЛИ, е определен типа на продукта и издаден 

протокол от изпитване.“ 

7.Декларирани експлоатационни показатели: 

Съществена характеристика 
Резултат от изпитването 

(средна стойност) 

Гранична стойност съгласно 

стандарт БДС EN 1339:2005 
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Якост на опън при огъване,Т 6.0 MPa ≥ 4.0 MРa за клас 2, маркировка Т 

Абсорбция на вода, Wa  5.6 % ≤ 6.0 % за клас 2, маркировка В 

Дебелина на покривен слой 6.6 мм  ≥ 4.0 мм 

Разрушаващо натоварване 13.3 kN 
≥ 7.0 kN 

Клас 70, маркировка 7 

Съпротивление срещу плъзгане  декларирано Достатъчно 

Дълготрайност декларирано Достатъчна 

Отделяне на азбест декларирано Не съдържа 

Устойчивост на 

плъзгане/приплъзване 
декларирано Задоволително 

Топлопроводимост декларирано NPD 

Реакция на огън декларирано Клас А1 

Реакция на външен огън декларирано Смята се за достатъчно 

Опасни вещества декларирано Не съдържат 

Абразивно износване по Böhme 22300 mm³/5000 mm², 
≤ 26000 mm³/5000 mm²,  

клас 2, Маркировка G 

Загуба на маса след 

замразяване/размразяване 
0,75 kg/m² 

≤1,0 kg/m² средноаритметично,  

без единична стойност > 1,5kg/m² 

Клас 3, Маркировка D 

8.Експлоатационните показатели на продукта, посочени по горе, са в съответствие с декларираните 

експлоатационни показатели. 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент 

(EC)№305/2011, съответно Регламент (EC)№574/2014, на пълната  отговорност на производителя 

идентифициран в т.3. 
 

 

 

Подписано за и от името на производителя от:                         инж.Емил Ангелов...................... 

гр.София:  ...........г.                                                                                         /Директор производство/ 
  

Маркировката „СЕ“ е поставена за първи път на продукта през 2008 г. 

Декларацията се отнася за произведените и доставени на: 

Фирма:.................................. 

към данъчна фактура №................................. 

брой:.................................. 


