
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА  ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 
N/0200/1507  
 

1 Уникален идентификационен код на типа продукт guttabeta® star 400,   guttabeta® star 450   

2 Тип, партиден или сериен номер, или  друг 
елемент, който позволява идентифициране на 
строителния продукт, както се изисква съгласно 
член 11 (4)  

1750XXX, 1751XXX 

3 Предвидена употреба или употреби на строителния 
продукт в съответствие с приложената  техническа 
спецификация, предоставена от производителя 

Гъвкави хидроизолационни мембрани - 
Пластмасови и каучукови листа, с доказана 
устойчивост на влага 

4 Име, регистрирано търговско наименование или 
регистрирана търговска марка и адрес за контакт 
на производителя, както се изисква съгласно член 
11 (5): 

Gutta Werke GmbH , Bahnhofstrasse 51-57 
D-77746 Schutterwald 
www.gutta.com 

5 Където е приложимо, име и адрес за контакт на 
упълномощения представител, чийто мандат 
включва задълженията, посочени в член 12 (2): 

не е приложимо 

6 Система или системи за оценяване и проверка на 
постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както е посочено в 
приложение V: 

Система 2+ 

7 В случай, че декларацията за съответствие на 
даден строителен продукт се препокрива с вече 
установен стандарт: 

SKZ - TeConA GmbH, 97076 Würzburg (Nr. 1213), 
издаден въз основа на, 
Система 2 +, сертификат за постоянството на 
експлоатационните показатели, сертификат за 
съответствие на фабричния производствен 
контрол, изпитвания / изчисления.  

8 В случай, че декларацията за съответствие се 
отнася за строителен продукт, на който е била  
идадена европейска техническа оценка: 

не е приложимо  

9 Декларирани характеристики:   

 Характеристики Резултат Норми 
Установен 

технически стандарт 

 Реакция на огън Клас F EN 13501-1 

DIN EN  13967:2012 

 Хидроизолиране издържа EN 1928:2000 

 Якост на скъсване NPD EN 12310-1 

 Устойчивост на свръзките NPD EN 12317-2 

 Удароустойчивост NPD EN 12691 

 Якост на опън издържа EN 12311-2 

 Устойчивост на статичен товар NPD EN 12730:2001 

 Стареене NPD EN 1928:2000 

 Опасни  вещества NPD EN 1847 

10 Характеристиките на продукта, посочени в точки 1 и 2, са  в съответствие с декларираните 
експлоатационни характеристики в точка 9.  
Настоящата декларация за експлоатационни характеристики е издадена на пълната отговорност на 
производителя идентифициран в точка 4. 
 
 
 
 
 
 
Schutterwald, 15.07.15                                                                       Friedrich Kiefer - Изпълнителен директор 

 

 

http://www.gutta.com/

