MC 1
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
RN 06/001/14
1. Уникален идентификационен код на типа продукт: „MC 1” варо-циментова машинна мазилка.
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно
изискванията на член 11, параграф 4: Дата на производство върху опаковката.
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана
спецификация, както е предвидено от производителя: Варо-циментова хастарна мазилка с фибри МС1 предназначена
за грубо измазване на стени и тавани, ръчно и машинно нанасяне, подходяща както за вътрешно, така и за външно
приложение.
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя
съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
„ЕВРО МИКС ПРОДАКШЪН„ ЕООД
ул . „Самоковска”, №30
гр. Дупница
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите,
посочени в член 12, параграф 2: Неприложимо.
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния
продукт в съответствие с приложение V: система 4.
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Продуктът е обхванат от хармонизиран стандарт БДС EN 998-1
Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол на продукти: НИИСМ- ЕООД, гр.София, № CPD 05 –
NB1950 от 17.09.2007г., извърши изпитване на продукта и издаде протокол № 1069/27.08.2014г.
8. Експлоатационни показатели
Свойства
Клас
Зърнометрия
Якост на натиск
Якост на сцепление
Якост на опън при огъване
Капилярна абсорбция на вода
Коефициент на проницаемост на водни пари
Топлопроводност
Реакция на огън

Показатели
CSII – W2
до 1,5mm
>2.5 N/mm²
≥1.5 N/mm²
>1.0 N/mm²
W2
15/35
0,68 W/m.K
Клас А1

Стандарт

БДС EN 998-1

9. Предназначение на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели
в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя,
посочен в точка 4.
гр. Дупница
дата : 06.01.2020г.

Подпис за и от името на производителя:
Иванка Спасова, Управител

Маркировка „СЕ” на продукта е поставена за първи път през 2019г.
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