
 

 

     
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 731-1-479/11.08.2014 г. 
 

1. Уникален индентификационен код на типа на продукт: 
КАПАК ОТ ПОЛИМЕРБЕТОН ЗА КАБЕЛНА ШАХТА С РАЗМЕРИ 50/100/5 СМ 

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

строителният продукт съгласно изискванията на чл11 параграф 4: 
КАПАК ОТ ПОЛИМЕРБЕТОН ЗА КАБЕЛНА ШАХТА КЛАС B125 С НОМИНАЛНИ РАЗМЕРИ 50/100/5 СМ 

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

хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

За покритие на електрически шахти в пешеходни зони 

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

производителя съгласно изискванията на чл.11 параграф 5:   

Поликварц ООД, гр. Пловдив, бул. България 4 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт с упълномощения представител, чието пълномощие 

включва задачите, посочени в чл.12 параграф 2: 

Завод за бетонни изделия „Резбарска” при  „РЕЛИКС ВИБРО”АД, София , ул. Резбарска 7 

инж. Милена Гигова – 0878 50 16 58 

6. Хармонизиран стандарт: 

БДС EN 124:2003 Покрития за водоприемници, сифони и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни 

зони 
Въз основа на производствен контрол в предприятието и извършено изпитване от нотифициран орган 

ИЦС “НИСИ” ЕООД е определен типа на продукта и издаден протокол от изпитване. 

7. Декларирани показатели: 

 

Съществени характеристики Експлоатационни 

показатели 

Хармонизирана техническа              

спецификация 

Сила на разрушаване 

217 kN ≥ 125 kN за клас B 125 

 

БДС EN 124:2003 

Покрития за водоприемници, сифони и 

ревизионни шахти за транспортни и 

пешеходни зони 

Остатъчна деформация след 

прилагане на 2/3 от силата на 

разрушаване при изпитване 

1,4 ≤ 5,0  за клас B 125  

 

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

експлоатационни показатели.  

 

Настоящата декларация се издава в съответствие с Регламент № 305/2011. 
 

 

 

Подписано за и от името на производителя от:                  инж. Светлозар Великов   ...................... 

гр. София, 30.05.2018 г.                                                                                     /Директор производство/ 

 

Фирма:  

по данъчна фактура №:  

Брой:  

 


