
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 
№ 007-memb 

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011 
 

Наименование на продукта: 
Битумна хидроизолационна мембрана ЕСХАГУМ СП  

 
1. Уникален идентификационен номер на типа продукт: 
 

ЕСХАГУМ СП 4559  
 
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се 
идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: 
 

Партиден номер: виж опаковката на продукта 
 
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с 
приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 
 

Хидроизолация на плоски и наклонени покриви, подкеремидена 
хидроизолация, хидроизолация на основи и подземни съоръжения, мостове и др. 

строителни елементи 
 
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и 
адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на чл. 11, параграф 5: 
 

АЛФА АЛФА ЕНЕРДЖИ СА 
Паралия Аспропиргу Атика, 

19300 Аспропиргос, Атина – Гърция 
 

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

Не е приложимо 
 

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

Система 2+ 
 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен 
продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на 
нотифицирания орган, ако е приложимо): 
 

EN 13707:2004+A2:2009: System 2+: 
 

№ 1020 
TZUS, Technical & Test institute for construction, Prague 

Сертификат за съответствие на производствения контрол 1020-CPD-010021423 
 



8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен 
продукт, за който е издадено Европейско Техническо Одобрение: 
 

Не е приложимо 
 

9. Декларирани експлоатационни показатели 
Съществени 

характеристики 
Допуск  

Експлоатационни 
показатели 

Мерни 
единици 

Метод на 
изпитване 

Дължина  ±0,02 8  m EN 1848-1 

Широчина  1 m EN 1848-1 

Тегло / m2 ±0,2 5.0 mm EN 1849-1 

Точка на омекване > 145 oC EN 1427 

Пенетрация при 25 oC  20-30 dmm EN 1426 

Якост на опън 
надл./напр. 

±20% 
900 / 650 

(non woven polyester-SP) 
N/50mm EN 12311-1 

Удължение при 
скъсване надл./напр. 

±15% 
40 / 55 

(non woven polyester-SP) 
% EN 12311-1 

Устойчивост на 
пробиване статично 

 ≥ L3 15-25 kg (polyester)  kg 
EN 12730, UEAtc 

MOAT 27 
Устойчивост на 
пробиване динамично 

 ≥ Ι 3 Ǿ 8 (polyester) mm 
EN 12691, UEAtc 

MOAT 27  
Пукнатиноустойчивост 
при отрицателни темп. 

±5 -10 oC EN 1109 

Устойчивост на водно 
налягане  

 ≥ 2 bar UEAtc / EN 1928 

Коеф. на пародифузия > 20000 --- EN 1931 

Топлоустойчивост < 130 oC EN 1110 

Реакция на огън  ≥ F --- EN 13501-1 

Стабилност на 
размерите 

≥ 
-0,4 / +0,3  L/T  

(non woven polyester-SP) 
% EN 1107-1 

 
Представянето на продукта, посочен в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните 
експлоатационни характеристики в точка 9.  
 
Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава на пълната 
отговорност на производителя, посочен в точка 4. 
 
 

Подписано за и от името на производителя от: 
 
 
Аспропиргос, 09/07/2013                          Илиас Алупис,  

                                                                 Инженер-химик  
                                                                  Мениджър по качеството 


