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1. Уникален идентификационен код на типа продукт:   

ХИДРОЗОЛ
®
 SEALING TAPE 3L 

ТРИСЛОЙНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА 

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   

EN ISO 527-3 

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

еластична хидроизолационна лента с подобрена адхезия на повърхността 
към разтвори на циментова основа, за водоплътно запечатване 
на съединителни, разширителни, ъглови и други активни фуги 

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

Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД 
Русе - 7009, 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):  

   Не е приложимо. 
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7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛ 
МЕТОД ЗА 

ИЗПИТВАНЕ/ИЗЧИСЛЕНИЕ/ 
ОПРЕДЕЛЯНЕ 

Максимално налягане на 
ръзкъсване 

4 bar БДС EN ISO 527-3:2003 

Максимална якост на опън по 
дължина 

123 N/15mm БДС EN ISO 527-3:2003 

Максимална якост на опън по 
ширина 

23 N/15mm 
БДС EN ISO 527-3:2003 

Максимална еластичност по 
дължина 31% 

БДС EN ISO 527-3:2003 

Максимална еластичност по 
ширина 

127% БДС EN ISO 527-3:2003 

Водонепропускливост   Да издържа > 1,5 bar БДС EN ISO 1928:2003 

Минимална устойчивост на UV-
лъчи 

500h БДС EN ISO 4892-2:2013 

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): 

Изп. Директор: Русе  
29.08.2018г. /Ст.Колев/ 
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