
 
 

ДДЕЕ ККЛЛААРР АА ЦЦИИ ЯЯ   ЗЗАА   ЕЕКК ССППЛЛООАА ТТАА ЦЦИИООНН ННИИ   ППОО ККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ     

ССъъггллаасснноо   ПП рриилл оожжеенн ииее   ІІ ІІ ІІ   ннаа   РР ееггллаамм ееннтт (EС) 305/2011 
 

За продукт ISOMAT AK-THERMO 

ИИддееннттии ффиикк аацции ооннеенн   нноомм еерр ::   AAKK--TTHHEE RRMM OO //11006677-- 0022   

1. УУннииккааллеенн  ииддееннттииффииккааццииооннеенн  ккоодд  ннаа  ттииппаа  ппррооддуукктт:: 

ISOMAT AK-THERMO 

2. ТТиипп,,  ппааррттииддеенн  ииллии  ссееррииеенн  ннооммеерр  ииллии  ддрруугг  ееллееммееннтт,,  ккооййттоо  ппооззввоолляявваа  ддаа  ссее  ииддееннттииффиицциирраа  

ссттррооииттееллнниияятт  ппррооддуукктт  ссъъггллаасснноо  ииззиисскквваанниияяттаа  ннаа  ччлл..1111,,  ппааррааггрраафф  44:: 

ВИЖ НОМЕРА НА ПАРТИДАТА ВЪРХУ ОПАКОВКАТА 

3. Предвидена употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата 

хармонизирана техническа спецификация: 

Циментова смес с обща употреба (GР) за топлоизолационни плоскости 

4. Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт съгласно изискванията на 

чл.11, параграф 5: 

произведен в завод: 

ISOMAT S.A  

17th Km Thessaloniki-Ag. Athanasios 57003 

Ag. Athanasios, Greece 

5. Където е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто 

мандат включва задълженията, посочени в член 12 (2): 

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД 
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ 

СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348 
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899 
www.isomat.bg   e-mail: info@isomat.bg 

6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 

строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни 

продукти, приложение V: 

Система 3 

 

7.  В случай на експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 

хармонизиран стандарт: нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни 

продукти – Научно-изследователски строителен институт - НИСИ ЕООД - гр. София 

1618, ул. Никола Петков № 86; с Идентификационен номер NB 2032 от регистъра на 

Европейската комисия извърши първоначално изпитване на типа по система 3 и издаде 
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8.  В случай, че декларацията за съответствие се отнася за строителен  продукт, на който е 

била идадена европейска техническа оценка: 

неприложимо 

9. Декларирани експлоатационни показатели: 

 

СЪЩЕСТВЕНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

СТАНДАРТ ХАРМОНИЗИРАНА 

ТЕХНИЧЕСКА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Първоначална якост на 

адхезия при опън 

≥ 1.0 N/mm2 EN 12004-2:2017 

(8.3.3.2) 

 

 

 

 

 

 

EN 12004-1:2017 

 

Якост на адхезия при опън 

след потопяване във вода 

≥ 1.0 N/mm2 EN 12004-2:2017 

(8.3.3.3) 

Якост на адхезия при опън 

след нагряване 

≥ 1.0 N/mm2 EN 12004-2:2017 

(8.3.3.4) 

Якост на адхезия при опън 

след цикли 

замразяване/размразяване 

≥ 1.0 N/mm2 EN 12004-2:2017 

(8.3.3.5) 

Реакция на огън Class A1 EN 13501-1 

Опасни съставки Отговаря на 4.6  

 

10. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на 

декларираните експлоатационни показатели в т.9 

 

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с 

Regulation (EU) No 305/2011 и изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4. 

 

Подписано за и от името на производителя от: 

 

 

                                                      
 

Константинос Илиопулос    Самарас Томас 
                   Мениджър Качествен контрол    Мениджър Проучване и Развитие 
 

 

 

 

 

Agios Athanasios 19/12/2017  
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