Декларация за ИЗПЪЛНЕНИЕ
Производителят или неговият упълномощен представител
Производител
Упълномощен представител
SC BILKA STEEL SRL -Braşov
ТД………………………………… ЕООД
Референтен код на
продукта, издаден от
……………………….
производителя
Съгласно Директива 89/106/ЕИО - за хармонизирането на законите, техническите правила и
административните разпоредби на Държавите-членки по отношение на строителните продукти, съгласно Наредба
№20 от 18.08.2010г. за определяне на мерки за еднаквото прилагане на законодателството на ЕС, която
хармонизира условията за предлагане на продукти, и съгласно Правителствено решение №. 622/2004г., с
последващите изменения и допълнения, за създаване условия за предлагането на пазара на строителни продукти,
декларира на своя отговорност, че е извършена атестация за съответсвието на продукта ....................................... –
за предвижданата употреба - осъществяване на покриване (с наклон 10%)на нови или реконструиращи се покриви
и покривни конструкции, при гражданско и индустриално строителство, и, че това може да бъде приложено на
практика в съответствие с инструкциите, съдържащи се в документацията на продукта.

Представяне на продукта:
Характеристики
Стандартни тестове
Толеранс в
SR EN 14782:2006
размерите:
Реакция при
излагане на
SR EN 14782:2006
външен огън
Пожароустойчивост SR EN 13501-1:2010
Удароустойчивост
SR EN 14782:2006
Якост на опън
SR EN 6892-1:2010
-

Стандартни разпоредби

Декларирани стойности

Наименование и описание на продукта:..........................: самоносеща се стоманена плоча с
дебелина....................... клас .................... РАЛ................................с външна повърхност, защитена
от полиестерна боя (...........μm) и вътрешена повърхност с полиестерна боя (7μm)
Номер на LOT COD ................ производител на стомана,.............................
Наименование, адрес на обявената лаборатория и идентификационен номер на Европейската
Комисия (ако е необходимо): ICECON SA чрез ICECON TEST, Bucuresti, Şos. Pantelimon nr. 266,
Sector 2, C.P.3-33, обявен на Европейската Комисия за Директив 89/106/CE, с номер NB 1803
Наименование и адрес на лабораторията, която е извършила опитите: ICECON TEST,
Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 266, Sector 2, C.P.3-33 (RI – 12 09 356)
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