
 

     
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 18 - 928 
 

1. Уникален индентификационен код на типа на продукт: 

ПРЪСТЕН БЕТОНЕН Ø1000 мм, h=700 мм - ДРЕНАЖЕН 

2. Предвидена употреба/употреби на строителния продукт: 

За изграждане на сглобяеми ревизионни шахти. 

3. Производител:   

„РЕЛИКС ВИБРО”АД, София, ул. “Резбарска” №7, 0878 50 16 58, 0878 28 11 23 

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

на строителния продукт, когато са изложени в РСП приложение V: 

Система 4. 

5. Хармонизиран стандарт:  

БДС EN 1917:2003 

Въз основа на производствен контрол в предприятието е извършено изпитване от акредитираният 

СИЦ “ТРА” ЕООД с идентификационен № 147 ЛИ е определен типа на продукта и издаден Протокол 

от изпитване № 18 – 928. 
 

6. Декларирани експлоатационни показатели: 
 

Съществени характеристики Експлоатационни 

показатели 

Хармонизирана техническа              

спецификация 

Якост на смачкване, kN/m 

- разрушително натоварване 

           

55.9 kN/m ≥ 50 kN/m 

за клас на якост 50 

           
БДС  EN 1917:2003 

Ревизионни шахти и ревизионни отвори от  

неармиран бетон, бетон със стоманени 

нишки и армиран бетон 

Геометрични характеристики 

- номинален размер, DN 

- вътрешна височина, h 

 

         1000 mm ± 1% 

           700 mm ± 1% 

Абсорбция на вода, Wa ≤ 6 % по маса 

Водоциментово отношение, w/c ≤ 0.45 

Съдържание на хлориди в бетона ≤ 0.4% 

Бетон, 

клас по якост на натиск 

min. C 30/37 

fc,cyl ≥ 30 

fc,cube ≥ 37 

БДС EN 206:2013+A1:2016 

Бетон. Спесификация, свойства. 

Метод за изпитване: БДС EN 12390-3:2019 
 

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

експлоатационни показатели и изискванията на БДС EN 1917:2003. 
 

Настоящата декларация 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. Светлозар Великов ............................... 

гр.София, ..............2022 г.                                                                                   /Директор производство/ 
 

Декларацията се отнася за произведените и доставени на:  
Фирма:  

по данъчни фактури №:  

Брой:  


