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Декларация за характеристиките на строителен продукт 
 

Баумит Дивина Професионел 
 

 
Декларация за характеристиките на строителен продукт №: 

ДХСП – 01-РУМ-Баумит Дивина Професионел 
 
1. Уникален идентификационен код на типа на продукта: 

Баумит Дивина Професионел / Baumit Divina Professionell 
 
2. Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за 

строителния продукт: 

EN 13300:2002 
 
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с 

националните изисквания, както е предвидено от производителя: 
Дисперсна боя в бял цвят, коприненоматова, за вътрешно приложение, с 
възможност за оцветяване по каталога Баумит Life (380 цвята, завършващи на 
цифрите 6–9). 
 

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

Баумит Румъния ЕООД  / SC Baumit Romania Com SRL, 
бул. Юлиу Маниу № 600, сектор 6  B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6 
Букурещ, Румъния    Bucuresti, Romania 

 

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е 
приложимо): 

Николай Бъчваров – Управител 
Баумит България ЕООД 
ул. България № 38 
2100 Елин Пелин 

 

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните 
изисквания (когато е приложимо): 

Име и адрес на лаборатория, която е извършила изпитванията: ICECON S.A., 
Sos. Пантелимон, № 266, Сектор 2, Букурещ, Румъния, техническа оценка АТ 
016-04/1414-2013 
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7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт: 

Характеристика Показател Метод на изпитване 

Описание Дисперсна боя EN 13300:2002 

Реакция на огън F EN 13501-1 

Адхезия към основата Клас 0 EN 2409:2007 

Якост на опън перпендикулярно 
на основата (адхезия), 
(изискване σs ≥ 0.5 N/mm2) 

> 1.0 N/mm2 EN 4624:2003 

Склонност към образуване на 
въздушни мехури 
(от 0 до 5-та степен) 

0 EN ISO 4628:2004 

Степен на покриваемост – 
метод с лепенка 
(от 1-ва до 5-та степен) 

2 EN ISO 4628:2008 

Устойчивост на почистване с 
вода (клас (µm)) 

2 EN 13300:2002 
 

 
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) 

 


