
 

  

 
ДЕКЛАРАЦИЯ                                                                                      

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011 
 

№ 2017-4-16-1016 
 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:   

TEHNOCLEY  
лепило за декоративни елементи от EPS/XPS/PUR  
клас CSIV W2 

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

ЕЛАСТИЧЕН ЛЕПИЛЕН РАЗТВОР  
на циментова основа, подсилен с армиращи фибри  
за монтаж на декоративни елементи от EPS; XPS и PUR 

3. 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 

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

Система за оценяване на съответствието: 3 

5. Хармонизиран стандарт:  

EN 13499, EN 998-1 

6. Нотифициран орган/органи:  

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

 
  
 
 
 
 



 

 

7. Декларирани експлоатационни показатели на строителния продукт: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
8. Подходяща или специфична техническа документация. 
 
Тази декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.  

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

 
 
Русе          
22.03.2019               Управител:  

                       /И. Колев/  
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛ МЕТОД НА 
ИЗПИТВАНЕ 

Насипна плътност 1350 kg/m2 БДС 172 

Плътност във втвърдено състояние 1560 kg/m2 БДС EN 1015-10 

Съотношение на компонентите                                          
(суха смес : направна вода) 

0,25 l вода                                   
за 1 kg суха смес EN 13163:2012 

Якост на сцепление с основата                                    
(бетонна повърхност) 1000 kPa ETAG-004 (EOTA) 

Якост на сцепление с EPS плоча                                                                   
- след 28 дена при нормални условия 
- след 3 цикъла на кондициониране 

 
125 kPa 

 
120 kPa 

БДС EN 13494 
ETAG-004 (EOTA) 

Отворено време (якост на сцепление при 
опън) 

2,2 N/mm2 
след 30 мин БДС EN 1346+А1 

Плъзгане 0,3 mm БДС EN 1308+A1 

Капилярна водопопиваемост (абсорбция) 
0,005 kg/m2min0.5 

(кат. W2) 
БДС EN 998-1 

(за кат. W2 ≤ 0,20) 

Коефициент на проницаемост на водни пари 4.5*10-4 g/mdPa - 

Реакция на огън Евроклас А1 БДС EN 13501-1 


