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Декларация за характеристиките на строителен продукт 
 

Баумит СпийдТоп–ускоряваща добавка 

 
Декларация за характеристиките на строителен продукт №: 

ДХСП – 01-ЕлП-Баумит СпийдТоп-ускоряваща добавка 
 
1. Уникален идентификационен код на типа на продукта: 

Баумит СпийдТоп-ускоряваща добавка / Baumit SpeedTop 
 
2. Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически 

одобрения), приложими за строителния продукт: 

– 
 
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с 

националните изисквания, както е предвидено от производителя: 
Течна добавка, като допълнително средство към мазилките Баумит СиликонТоп, 
Баумит ГранопорТоп и Баумит КреативТоп (без КреативТоп Силк), при полагането 
им в температурен интервал ≥ +1°C и ≤ +5°C до максимум +15°C, и относителна 
влажност на въздуха ≤ 95%. Добавката ускорява образуването на повърхнинен филм 
и подобрява устойчивостта на мазилката върху фасадата при висока влажност на 
въздуха и по-ниски температури, както и при мъгла. 

 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска 
марка, адрес за контакт на производителя и място на производство: 
Баумит България ЕООД 
ул. България № 38 
2100 Елин Пелин 
 
Произведен в: Баумит Бетайлигунген ГмбХ, Вопфинг 156, 2754 Валдег, Австрия 
 

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

 
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 

Реакция на огън клас F EN 13501-1 

Цвят транспарент 

 Втвърдяване на мазилката: От 60 до 90 минути 

Температура на съхранение ≥ +5°С 

Температура на използване ≥ +1°С и ≤ +15°С  

Влажност на въздуха при 
използване 

≤ +95%  
 

 
 

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, 
съответстващи на декларираните, съгласно т. 7. 

 
 
Подпис за и от името на производителя: 
 
 
 

Николай Бъчваров, Управител 
 
 
 
 
 
 гр. Елин Пелин, 09.01.2017 г.   ………………………………..…..…. 
 (Място и дата на издаване)      (Подпис) 
 


