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Декларация за експлоатационни показатели 

Баумит ПроКонтакт 
 

 

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

 

1. Еднозначен опознавателен код на типа на продукта: 
Баумит ПроКонтакт / Baumit ProContact 

 

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

 

3. Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от 
производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически 
спецификации: 
Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран 
полистирен (EPS), екструдиран полистирен (XPS), минерална вата и други 
топлоизолационни материали, използвани при топлоизолирането на фасади на 
сгради. 

 

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 2+ (ETAG 004) 

 

7. В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за 
строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт: 
Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, 
Slowakei 
Издаден документ: ETA-12/0023 
на основание на: ETAG 004 
Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост по 
система 2+ и издаден Протокол: 1139-CPD-0858/12 
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8. Експлоатационни показатели: 

Свойства Показатели Стандарт 

Якост на сцепление:  ETAG 004 

Шпакловка – топлоизолационен 
материал 

≥ 0,08 MPa или 
разрушение в 
топлоизолационния материал 

ETAG 004 

Лепило – топлоизолационен 
материал 

≥ 0,08 MPa в изходно състояние 
или разрушение в 
топлоизолационния материал 
> 0,03 MPa след 48 часа 
потапяне във вода или 
разрушение в 
топлоизолационния материал 
≥ 0,08 MPa след 48 часа 
потапяне във вода + 7 дни при 
23°C / 50 % относителна 
влажност на въздуха или 
разрушение в 
топлоизолационния материал 

ETAG 004 

Лепило – основа (фасадна стена) 

≥ 0,25 MPa в изходно състояние 
≥ 0,08 MPa след 48 часа 
потапяне във вода + 2 часа при 
23°C / 50 % относителна 
влажност на въздуха 
≥ 0,25 MPa след 48 часа 
потапяне във вода + 7 дни при 
23°C / 50 % относителна 
влажност на въздуха 

ETAG 004 

Якост на сцепление след 
стареене 

≥ 0,08 MPa или разрушение в 
топлоизолационния материал 

ETAG 004 
 

 

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) 
 
 


