
 

 

Долуподписаният, Управител на: 

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД 
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15 

Декларирам на собствена отговорност, като производител, че продуктът 
 

ТТЕЕРРААФФЛЛЕЕККСС  ®®  EEXXTTRRAA  FFLLEEXX,,сс  ффииббррии    

ккллаасс  CC22TT  

ккоодд::  33880000221188336611444466 

ллееппииллоо  сс  ффииббррии  ззаа  ллееппееннее  ннаа  ккееррааммииччннии  ппллооччккии  ннаа  ззааккррииттоо  ии  ооттккррииттоо  ии    

ггррааннииттооггрреесс  ннаа  ззааккррииттоо  вв  ссууххии  ии  ввллаажжннии  ппооммеещщеенниияя  
 

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от 

производителя система за производствен контрол и е в съответствие с европейски стандарт 
 

EN 12004  
Декларацията се издава в съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305 и въз основа на протокол от 
първоначално изпитване на типа № ПИТ–ЕС–010–2-1/10.12.2007 издаден от нотифицирано лице за оценяване 
на съответствието на строителни продукти - Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ 
ЕООД - гр. София 1528, ул. Илия Бешков № 1; с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия и 
Разрешение № CPD 05 - NB 1950/17.09.2007г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
за оценяване съответствието на строителните продукти. 

 

СЪЩЕСТВЕНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Реакция на огън 

Евроклас А1 
Декларация на производителя, 
съгл.решение на ЕК и т.4.4 от 

EN 12004:2007+А1:2012 

Начална якост на сцепление при опън  1 N/mm2 EN 12004:2007+А1:2012 

Якост на сцепление при опън след 

потапяне във вода 
 1 N/mm2 EN 12004:2007+А1:2012 

Якост на сцепление при опън след 
термично третиране 

 1 N/mm2 EN 12004:2007+А1:2012 

Якост на сцепление при опън след 
цикли замразяване-размразяване 

 1 N/mm2 EN 12004:2007+А1:2012 

Отворено време: якост на сцепление 
при опън 

 0,5 N/mm2 след  

не по-малко от 20 min 
EN 12004:2007+А1:2012 

 

Система за оценяване на съответствието: 3 
 

Маркировката         е поставена за първи път на продукта през 2007г. 
 

Тази декларация се издава ТЕРАФЛЕКС® EXTRA FLEX, с фибри  

партида от 10.12.2007г към Протокол № 
 

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират у производителя. 

Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както и указанията за полагане и 

изпълнение, се намират върху опаковката на продукта. 
 

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК. 

 

 

гр. Русе        Управител:... ..................................... 
01.07.2013г         /Ст. Колев/ 

ДДЕЕККЛЛААРРААЦЦИИЯЯ   ЗЗАА   ЕЕККССППЛЛООААТТААЦЦИИООННННИИ   

ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ   №№   44//0011..0077..22001133  


