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Декларация за характеристиките на строителен продукт 
 

Баумит СтарКолор 
 

 
Декларация за характеристиките на строителен продукт №: 

ДХСП – 01-ВБи-Баумит СтарКолор 
 
1. Уникален идентификационен код на типа на продукта: 

Баумит СтарКолор / Baumit StarColor 
 
2. Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за 

строителния продукт: 

ÖNORM  B 6123 
 
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с 

националните изисквания, както е предвидено от производителя: 
Боя на основа на силиконови смоли и пълнители, за външно и вътрешно 
приложение, с възможност за оцветяване по каталога Баумит Лайф. 
 

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 

Реакция на огън 

Обща калорийна стойност при 
горене (4,031±0,105) MJ.kg-1. 
В резултат на изгарянето се 
създават негорими остатъци. 

EN ISO 1716 

Степен на лъскавина при ъгъл 
на измерване 85° 

1,5 / матов  

Контрастно отношение при 250 
µm дебелина на пресния слой 

> 99,0 % / клас 2 EN 13300 

Контрастно отношение при 400 
µm дебелина на пресния слой 

> 99,65 % / клас 1 EN 13300 

Устойчивост на изтриване в 
мокро състояние (загуба на 
дебелина на сухия слой µm) 

ок. 15,6 µm / клас 2 EN ISO 11998 

Плътност на дифузионния 
поток на водни пари V 

ок. 230 g/m2h EN 15824 

Капилярно водопоглъщане 
< 215 g/m2 

EN 15824 
< 0,1 kg/(m2.h0,5) / клас W3 

Температура на преработка +30°С ≥ t ≥ +5°С  

Адхезия към основата NPD  
 

 
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, 01.02.2016 г. ………………………………..……. 
 (Място и дата на издаване) (Подпис) 
 


