Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит СтарТекс
Декларация за характеристиките на строителен продукт №:

ДХСП – 01-ЕлП-Баумит СтарТекс
1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:
Баумит СтарТекс – армираща мрежа / Baumit StarTex
2. Национални изисквания или техническа спецификация
технически одобрения), приложими за строителния продукт:

(европейски

ETО 12/0378, ETО 12/0023, ETО 09/0256, ЕТО 15/0431
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с
националните изисквания, както е предвидено от производителя:
Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа (≥ 145 g/m2), за армиране на
шпакловъчния слой, положен върху топлоизолационните плочи, включена в
системите Баумит Стар EPS, Баумит Про, Баумит Oпън и Баумит Минерал.
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска
марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:
1. JSC „Valmieras Stikla Skiedra”, Cempu iela 13, LV-4201 Valmiera, Латвия
2. „ADFORS Construction Products Europe“ s.r.o. в завод на групата Сен Гобен в гр.
Литомизл, ул. Соколовска 106, CZ-57021 Чехия
5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е
приложимо):
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните
изисквания (когато е приложимо):
Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
Издадени документи: ETA-12/0378; ЕТА 12/0023; ЕТА 09/0256; ЕТА 15/0431
на основание на:
ETAG 004
Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост по система
2+ и издадени Протоколи: 1139-CPD-0088/13; 1139-CPD-0858/12; 1139-CPD0756/09; 1139-CPD-0727/15

Настоящият документ се издава на фирма Баущоф и метал Марсил ООД, в качеството й на клиент по
договор за търговска продажба. Документът е валиден от 04.03.2015 г. и важи до промяната му от
страна на Баумит България.
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7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:
Характеристика

Показател

Реакция на огън

клас B-s1-do

Плътност

≥ 145 g/m2

Разход

1,1 m/m2

Якост на опън

≥ 40 N/mm2

Метод на
изпитване
EN 13501-1 (в
система по
ETAG 004)

≥ 20 N/mm2 (> 50% от първоначалната якост на опън)
≥ +5°С

Якост на опън след стареене
Температура на преработка

в система по
ETAG 004
в система по
ETAG 004

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели,
съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.
Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2015 г.
(Място и дата на издаване)

………………………………..…….
(Подпис)

Настоящият документ се издава на фирма Баущоф и метал Марсил ООД, в качеството й на клиент по
договор за търговска продажба. Документът е валиден от 04.03.2015 г. и важи до промяната му от
страна на Баумит България.
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