
 

 

ДДЕЕККЛЛААРРААЦЦИИЯЯ   ЗЗАА   ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИТТЕЕ   

ННАА   ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЕЕНН   ППРРООДДУУККТТ   

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

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

 

№ 119 

 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:   

ТЕРМОФЛЕКС 
®
 СИЛИКОНОВА ФАСАДНА БОЯ 

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   

БДС EN 13300; БДС EN 1062-1 

НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични 
съединения при употребата на органични разтворители в 
определени бои, лакове и авторепаратурни продукти  

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

оцветена силиконова боя за фасади и интериори, 
силно водоотблъскваща и спираща капилярната влага, с висока 
паропропускливост и ниска склонност към замърсяване 

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):  

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Марисан и Колев 
АД, гр. Русе издаде протокол от изпитване на № 13/01.06.2012г. 
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Изпитвателен център ГЛОБАЛТЕСТ издаде протокол от определяне на 
летливи органични съединения № 44647/16.10.2015г. 
 

Този продукт е компонент от Интегрирана топлоизолационна система, за 
която е издадена Европейска техническа оценка ЕТА 15/0730 и Сертификат 
на производствен контрол № 1020-CPR-060042369. 

                

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт: 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛ 
МЕТОД ЗА 

ИЗПИТВАНЕ/ИЗЧИСЛЕНИЕ/ 
ОПРЕДЕЛЯНЕ 

Блясък матов БДС EN ISO 2813:2001 

Зърнометричен състав ˂ 100 mkm БДС EN 13300:2004  

Плътност 1,70 ± 0,05 kg/m
3 

БДС EN ISO 2811-1:2011 

Съдържание на нелетливи 
вещества 

 65 % БДС EN ISO 3251:2008 

Съдържание на летливи 
органични съединения 

≤ 40 g/l (кат.А/в) БДС EN ISO 11890-2:2013 

 

 

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):  

 

 
 
Русе        Изп. Директор:  
19.08.2019           /Ст.Колев/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            2 
   


