
Характеристики Стандарт на 
изпитания 

Разпоредби от 
стандарта 

Декларирани  
стойности 

(резултати от 
изпитанията) 

Цвят визуално Млечно бял отговаря 

Плътност при 20°C EN ISO 

2811-1:2011 

    1,02±0,02 g/cm3       1,02 g/cm3 

pH SR EN ISO 

10523:2012 

8-8,5 отговаря 

Клас реакция на огън SR EN 13501- 

1+A1:2010 

клас Без изпитване 

 

2 0 0 2 1 0 0 4 1 7 

 Код производствена партида Дата Месец Година 

 

 
 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
№ 021/26.04.2017 

 
 
 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:  

Акрилен грунд за подготовка на минерални основи CAPAROL GRUNDIER KONZENTRAT 
 

 

2. Тип, партида или сериен номер, или друг елемент, позволяващ идентифициране на 

строителният продукт – ако е приложимо 
Caparol Grundier Konzentrat. Вижте опаковката/етикета на продукта. 

Начин на четене на фабричен код: 
 
 
 
 

 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт: 

Използва се за подготовка на интериорни и екстериорни повърхности, нови или в процес на 

обновяване, на стени и тавани в граждански и промишлени сгради, върху абсорбиращи порьозни 

минерални основи (минерални мазилки, гипскартонени плоскости, тухлени зидове/газобетон), 

преди полагане на финишни покрития с боите CAPAROL за регулиране абсорбцията на основите и 

намаляване разхода на боя.  

 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за 

контакт на производителя 
ДАУ БЕНТА РУМЪНИЯ ООД, Сънкраю де Муреш, ул. Принчипала № 201, 

Румъния – Муреш, 547525, тел.: 0365-320.522, факс: 0365-320.354 
 
 

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител: 
- 

 

6. Съответствието се до казва въз основа на  
      ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ № 016-04/1728-2017 
 

 

7. Експлоатационни показатели на продуктите: 

 



 
 

 
 
 

 

Наименование и адрес на лабораторията, извършила изпитанията:  

ДАУ БЕНТА Румъния ООД, Сънкраю де Муреш, ул. Принчипала № 201 и  

НБ 1803 ИЧЕКОН АД, Букурещ, шос. Пантелимон № 266, район 2, ПК 3-33 
 
 

Настоящата декларация за съответствие се издава под изключителната отговорност на 
производителя идентифициран в точка 4.   

 

 

Подписана за и от името на производителя от: 
 

Василе Урзика, Технически Директор 

.................................................................................................................................................................................. 

(име и длъжност) 
 

Търгу Муреш, 26.04.2017 

............................................................. 

(място и дата на издаване) 

.............................................................. 

(подпис) 


