
 
Декларация за характеристиките на строителен продукт 

съгласно наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. 
 

1.Уникален индентификационен код на типа на продукт: 

Чугунена решетка за линеен отводнител 270/500/40 мм, клас на натоваване D400 

2.Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско 

техническо одобрение), приложими за строителния продукт: 

БДС EN 124-1:2015, БДС EN 124-2:2015 

3.Предвидена употреба или употреби на строителния продукт: 

За покриване на линейни отводнители ситуирани в транспортни зони с високо натоварване 

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

на производителя съгласно изискванията на чл. 11, параграф 5: 
CHAUFFAGEKAR, Industrial Co. 180, Taleghani Ave., Teheran, Iran 

CHAUFFAGEKAR, Industrial Co. 3 km, Abhar Road,Takestan, Iran 

5.Име и адрес за контакт с упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, 

посочени в чл.12, параграф 2: 

"Реликс Вибро“АД, гр. София, ул. Любляна № 69, ет. 2, office@reliks-vibro.com 

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е 

приложимо): 

“Институт за изпитване на качеството” ООД, Хърватия, Загреб, ул. Гаева 17 

Сертификат за съответствие № 16/12-ZGP-747 

7.Декларирани  показатели на характеристиките на строителния продукт: 
 

Характеристика Декларирани показатели Метод за определяне/изпитване 

Трайна деформация след пет 

цикъла натоварване до  

2/3 от силата на тестване 

 

 ≤ 1.3 мм 
 

БДС EN 124-1:2015 

БДС EN 124-2:2015 

Покрития за водоприемници и 

ревизионни шахти за 

транспортни и пешеходни зони. 

 

Сила на разрушаване ≥ 400 kN 

за клас D400 

Реакция на огън A1 

Дълготрайност 

- механична устойчивост 

- непреднамерено повдигане 

- загуба на сцепление 

издържа 

Опасни вещества NPD 
 

8.Представянето на продукта, посочени в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните  

характеристики в точка 7.  
 

Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на производителя, 

посочени в т. 4. 

 

 
 

 

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

гр. София , .................г.                                                                                  /Директор производство/ 
 

Декларацията се отнася за произведените и доставени на: 

Фирма:.................... 

данъчна фактура №:........................ 

брой:............................. 


