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Декларация за характеристиките на строителен продукт 
 

Баумакол ТрасФуга 
 

 
Декларация за характеристиките на строителен продукт №: 

ДХСП – 01-ВБИ-Баумакол ТрасФуга 
 
1. Уникален идентификационен код на типа на продукта: 

Баумит Баумaкол ТрасФуга / Baumit Baumacol TrassFuge 
 
2. Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за 

строителния продукт: 

БДС EN 13888 
 
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с 

националните изисквания, както е предвидено от производителя: 
Фугираща смес на циментова основа, водо- и мразоустойчива, нереагираща с 
хранителни продукти, с повишена сигурност срещу изсолявания и изцветявания по 
повърхността, за вътрешно и външно приложение, специално и за естествен камък; 
за фуги с широчина от 4 мм до 15 мм. Предлага се в 4 цвята. 

 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска 
марка, адрес за контакт на производителя и място на производство: 
Вопфингер Баущофиндустри ООД / Wopfinger Baustoffindustrie GmbH 
Вопфинг 156      Wopfing 156 
А-2754 Валдег     A-2754 Waldegg 

 
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): 
– 
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7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт: 

Характеристика Показател 
Метод на 
изпитване 

Описание 
Фугираща смес за плочки и 
камък, клас CG1 

EN 13888 

Поведение при пожар F EN 13501-1 

Изтриваемост ≤ 500 mm3 EN 12808-2 

Якост на огъване:   

- при съхранение на сухо ≥ 4.5 N/mm2  EN 12808-3 

- след цикли на замразяване / 
размразяване 

≥ 4.5 N/mm2 
EN 12808-3 

Якост на натиск:   

- при съхранение на сухо ≥ 30.0 N/mm2 EN 12808-3 

- след цикли на замразяване / 
размразяване 

≥ 30.0 N/mm2 
EN 12808-3 

Съсъхване 1.5 mm/m EN 12808-4 

Водопоглъщане:   

- след 30 минути ≤ 4 g EN 12808-5 

- след 240 минути ≤ 8 g EN 12808-5 
 

 
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) 
 


