
 

 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА 

СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ 
 

съгласно приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1 
 

№ 2017-04-054 
 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:   

ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ EPS  
без покритие 

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство, 
национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско 
техническо одобрение), приложими за строителния продукт: 

ФИРМЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ 201602 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните 
изисквания, както е предвидено от производителя:  

ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ  
за вътрешно приложение  
изработени от експандиран полистирен (EPS)  

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

СТИРОДИЗАЙН ЕООД 
Русе, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15 

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител  (когато е приложимо): 

не е приложимо 

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

НИИСМ ЕООД  
Научноизследователски институт по строителни материали 
с идентификационен код NB 1950 на Европейската комисия 

 
  
 
 

 



 

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи 
на декларираните съгласно т.7. 
 
Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на 
отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощения представител съгласно 
т.5.  

 
Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):  

 
 

 
Русе          
22.03.2019               Управител:  

                       /И. Колев/  
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛ МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ 

Реакция на огън Евро клас Е БДС EN 13163:2012 
БДС EN 13501-1:2007 

Водопоглъщане – 7 дни, 
пълно потапяне, метод 2А ≤ 2,0% БДС EN 13163:2012 

Водопоглъщане – 48 часа, 
частично потапяне 0,5 kg/m2 БДС EN 13163:2012 

Топлинно съпротивление, при t = 
10°C и d = 50 мм 1,61 (m2K)/W БДС EN 13163:2012 

Коефициент на топлопроводност,                    
при t = 10°C  0,031 W/(mK) БДС EN 13163:2012 

Напрежение на натиск,       при 
10% деформация ≥ 250 kPa БДС EN 13163:2012 

Якост на огъване ≥ 350 kPa БДС EN 13163:2012 

Якост на опън перпендикулярно 
на повърхностите  ≥ 200 kPa БДС EN 13163:2012 


