
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 2032-CPR-21.4-3 
 

1. Уникален идентификационен код на типа на продукт: 
СТОМАНОБЕТОНЕН ПРАВОЪГЪЛЕН ВОДОСТОК (КАХОН) ТИП 3 – СРЕДЕН 
 

2. Предвидена употреба:  

За отвеждане на води при изграждане и реконструкция на пътища. 
 

3. Производител:"Реликс Вибро“АД гр. София, ул.Любляна № 69, ет. 2 

GSM: 0878 50 16 58/ 0878 28 11 23, e-mail: office@reliks-vibro.com 
 

4. Система за оценяване и проверка на постоянството експлоатационните показатели:  

Система 2+ 
 

5. Хармонизиран стандарт:  БДС ЕN 14844:2006+A2:2011 

Въз основа на производствен контрол в предприятието и извършени изпитвания от 

нотифицирания орган “НИСИ” ЕООД, с идентификационен № NB 2032, е издаден 

Сертификат за съответствие на производствения контрол № 2032-CPR-21.4 и 

Протоколи от изпитване № 269-2-10, № 269-2-10Д и 267-1-197. 
 

6.Декларирани експлоатационни показатели: 
 

Съществени характеристики Експлоатационни показатели Хармон. техн. спец-я 

Бетон, клас по якост на натиск ≥ C30/37        

 

 

 

 

 

 

 

БДС ЕN 14844:2006 

+A2:2011 

Готови бетонни 

продукти. 

Кутиеобразни 

елементи за канали. 

Армировка,  клас B500B 

- граница на провлачване 

- якост на опън 

- относително удължение 

 

≥ 500 N/mm
2 
 

≥ 550 N/mm
2 
 

≥ 5%
 
 

Армировка,  клас B235 

- граница на провлачване 

- якост на опън 

 

≥ 235 N/mm
2 
 

≥ 370 N/mm
2 
 

Носимоспособност,  

- изчислителна 

- при изпитване 

Съгласно: 

Сертификат № 2032-CPR-21.4 

Протокол от изпитване № 269-2-10 

Огъващ момент при пукнатина 0.3 мм,  

- изчислително 

- при изпитване 

Съгласно: 

Сертификат № 2032-CPR-21.4 

Протокол от изпитване № 269-2-10 

Детайлиране 

- геометрични характеристики 

- количество на влаганата армировка 

Съгласно: 

Техническа спецификация  

Т10201831 

Дълготрайност,  клас 

- при корозионно въздействие 

- при замръзване/размръзване 

- при химично въздействие 

 

XD3/XS3 

XF3 

XA2 
 

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

декларираните експлоатационни показатели и изискванията на БДС EN 14844:2006+A2:2011 

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. Емил Ангелов   ...................... 

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

Важи за продукти доставени на:  Количество: --- бр. 
 


