
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ 
ПОКАЗАТЕЛИ  

 
BGAAB001 

 
 съответствие с приложение ||| от Регламент (ЕС) № 305/2011 

 
Уникален идентификационен код на типа продукт: 
 

 

Пластифицираща/забавяща свързването добавка за бетон 
ФЛУИДИНГ – М 
БДС EN 934-2:2009+A1: 2012/NA:2013 

 
1.  Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 

строителният продукт съгласно изискванията на член 11 параграф 4:  
Партиден номер: вижте опаковката на продукта  

 
2.  Предназначение или употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата 

хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:  
Пластифицираща/забавяща свързването добавка за бетон, със средна степен 
на редукция на направта вода 

 
3.  Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за 

контакт на производителя съгласно изискванията на член 11 параграф 5: 
,,АДИНГ – БЪЛГАРИЯ,, ЕООД, бул.Тотлебен 89 А, София, Р.България 
Фабрика на фирма  ,,АДИНГ – БЪЛГАРИЯ,, ЕООД  с адрес - кв. Караманица 88, Перник, 
България 

4.  Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието 
пълномощие включва задачите, посочени в член 12 параграф 2: 
Не е приложимо 

 
5.  Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните 

показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:  
Система 2 + 

 
6.  В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, който 

е обхванат от хармонизиран стандарт : 
Научно изследователски строителен институт – НИСИ ЕООД, Р. България, 
София 1618, бул. "Никола Петков" № 86 – нотифициран орган за оценяване на 
съответствията на строителни продукти с идентификационен № 2032 от 
регистъра на Европейската комисия, е извършил първоначална проверка на 
производствената площадка и на производствения контрол и непрекъснато 
наблюдение, преценка и оценка на фабричния производствен контрол, 
съгласно система 2+ и издава Сертификат за съответствие на фабричния 
производствен контрол  № . 2032–CPR–16.2 



 

 

 
                                                                

 
 

 
7.  В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за 

който е издадена европейска техническа оценка:  
Не е приложимо 

 
8. Декларирани експлоатационни показатели 

Съществени 
характеристики Експлоатационни показатели 

 Хармонизирана 
техническа 

спецификация 

Съдържание на 
хлориди ≤ 0,1% по маса 
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 Съдържание на 
алкали ≤ 4,5% по маса 

Корозионно 
поведение 

Съдържа компоненти само от приложение A.1 на EN 934-
1:2008 

Якост на натиск На 28 дни: изпитваната смес > 100% от контролната смес 
(при еднаква консистенция) 

Съдържание на 
въздух 

В изпитваната смес ≤ 2 % по обем в сравнение с 
контролната смес 

Редукция на водата На изпитваната смес ≥ 5 % спрямо контролната смес 

Време на свързване 
Начало: Изпитваната смес ≥  контролната смес + 90 мин. 
Край : изпитваната смес ≤ контролната смес + 360 мин. 

Време на 
втвърдяване / 
развитие на якостта 

На 28 дни: изпитваната смес ≥ 100% от контролната смес 
(при еднаква консистенция) 

Опасни вещества Виж Лист с данни за безопасност (MSDS) 

 
9.  Експлоатационните показатели на продукта посочени в точки  1 и 2 са в съответствие на 

декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за 
експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, 
посочен в точка 4.  

 
 
 
 

                    Подписано от името на производителя: 
                      Управител, 

                        
            

        Петре Филипоски, Дипл.Тех.Инж. 
 

 

София, 08 Август 2016 


