Декларация за характеристиките на строителен продукт съгласно
Наредба N РД 02-20-1 от 05.02.2015
№. 30
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Ceresit CT 14
2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и
благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален
стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:
Дълбокопроникващ грунд
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните
изисквания, както е предвидено от производителя:
за грундиране на попиващи основи, преди полагане на керамични покрития, бои или
мазилки от синтетична смола. За уплътняване на порести минерални основи. За
повишаване на повърхностната якост на бетон, мазилки и замазки. За уплътняване на
угиращи смеси. За употреба върху стени и подове – само на открито.
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за
контакт на производителя и място на производство:
ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ ОПЕРЕЙШЪН ЕООД, Мировяне, 1289 София
5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):
не е приложимо
6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато
е приложимо):
(сертификат за съответствие, протоколи от изпитвания/изчисления (което е
приложимо)

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:
Характеристика
Показател
Метод за изпитване/
изчисление/ определяне

Коефициент на абсорбция на
вода
Устойчивост на дифузия на
водна пара
Точка на възпламеняване
Клас на опасност за водите:
(WGK)

w < 0,05 kg/m2 √ h
µ H2 O ≈ 1300
+40 °C/VbF: A II
II

Гранична стойност за този продукт по Директивата относно намаляването на емисиите
от летливи органични съединения (кат A/h) за ЕС: 750 g/l (2007); 750 g/l (2010).
Този продукт съдържа макс. 750 g/l.
Забележки:
1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в
националните изисквания съгласно т. 2, за предвидената употреба, посочена в т. 3. 2.
В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или
като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.
3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за
изпитване/изчисление/определяне на декларирания в колона 2 показател.
8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи
на декларираните съгласно т. 7.
Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на
отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно
т. 5.
Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

