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Декларация за експлоатационни показатели 

Баумит НанопорТоп 
 

 

Декларация за експлоатационни показатели №: 
DoP-CPR – 01-ELP-NanoporTop 
 

 

1. Еднозначен опознавателен код на типа на продукта: 
Баумит НанопорТоп / Baumit NanoporTop 

 

2. Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за 
идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4: 
Баумит НанопорТоп / Baumit NanoporTop 

 

3. Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от 
производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически 
спецификации: 
Мазилка за външно приложение, с органични свързващи вещества. 

 

4. Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно чл. 11, параграф 5: 
Баумит България ЕООД 
ул. България № 38 
2100 Елин Пелин 

 

5. Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в 
съответствие с чл. 12, параграф 2: 
– 

 

6. Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост 
на строителния продукт в съответствие с Приложение V: 
Система 1 (за реакция на огън) 
Система 4 (EN 15824, с изключения на реакция на огън) 

 

7. В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за 
строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт: 
Нотифициращ орган: FIRES, s.r.o. Approved Body No 1396. SK01, Osloboditeľov 282, 
059 35 Batizovce 
Извършено класифициране на класа по реакция на огън, съгласно  EN 13501-1 
по система 1 и издаден Протокол:  FIRES-CR-204-11-AURE 

 

8. Експлоатационни показатели: 

Свойства Показатели Стандарт 

Пропускливост на водни пари V2 EN 7783-2 

Водопоглъщане W2 EN 1062-3 

Якост на сцепление ≥ 0,3 MPa EN 1542 

Топлопроводност NPD EN 1745 

Реакция на огън Клас A2-s1,d0 EN 13820 

Дълготрайност NPD EN 13687-3 
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9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази 
Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан 
в точка 4. 

 
 
 
Подпис за производителя и от името на производителя: 
 
 
 

Николай Бъчваров, Управител 
 
 
 
 
 
    гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г. ………………………………..……. 
  (Място и дата на издаване)       (Подпис) 
 


