
 

 

 
Декларация за характеристиките на строителен продукт 

съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 / 05.02.2015 г. 
 

№. 002 / 28/04/2017  

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: 

АДИНГ БЕТОКОНТАКТ 

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: 

ТС – ПЗК GLBF001 – АДИНГ Бетоконтакт 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с 
националните изисквания, както е предвидено от производителя: 

Контактен грунд за осигуряване на грапавост по мазни повърхности, с което се 
подобрява връзката между основата и материала който се нанася. Използва се при 
нанасяне на мазилки или при лепене с циментни лепила на гладки и непоглъщащи 
повърхности като гладък бетон, OSB плоскости, керамични плочки, мозайки, 
гипсокартонни плочи. 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за 
контакт на производителя и място на производство: 

ADING AD Skopje 
Novoselski pat (ul.1409) №.11, 1060 Skopje, R.Macedonia 

Tel: +389 2 2034 840; e-mail:ading@ading.com.mk ; www.ading.com.mk 

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо): 

АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Офис: Бул.Тотлебен №.89А, София, България 

Производство и складова база: кв. Караманица №.88, Перник, България 
Тел: +359 2 955 61 06; e-mail: ading.bulgaria@ading.eu ; www.ading.eu 

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато 
е приложимо): 

Не е приложимо 

 

mailto:ading.bulgaria@ading.eu


7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт: 

Характеристика Показател Метод за 
изпитване/изчисление/определяне 

Време на потока  
30% разреждане на ø = 6мм 50 ÷ 60 s. EN ISO 2431 

Сухо вещество 68,5 ÷ 71,5 % EN ISO 3251 
Адхезия към основа ≥ 2,5 MPa EN ISO 4624 
  

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): 

 

 
                                                     АДИНГ – БЪЛГАРИЯ ЕООД 

                                                     Управител 
                                                            

                                                      Инж. Горан Йовановски 
 

                                                    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 24.04.2017 г. 
 
 


