
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
            Приложение № 3
            към чл. 25, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Долуподписаната ТЕОДОРА НЕНОВА, управител на СИПЕР - БЪЛГАРИЯ ООД, дистрибутор за България, с адрес на управление: София 

1592, ж.к. „Дружба 1”,  бул.”Проф. Цветан Лазаров” № 50, декларирам на собствена отговорност, че 

изделията от минерални стъклени влакна, 
с търговски наименования:

PANEL DIN, PANEL ALUMISOL, PANEL NETO

Производители:    СЕН - ГОБЕН Кристалерия Еспаньола, А.Д.

Адрес на производителите:  Пасео де ла Кастеана № 77, 28046 Мадрид

Приложение:     топло- и звукоизолация под формата на
      окачен таван или стенни облицовки

Отговарят на следните стандарти: БДС EN 13 162

Система за контрол на   Сертификат ES-0043/1992 за система за управление 
качеството ISO 9001   на качеството IQNet ISO 9001: 2000 от 06.09.2004

Система за опазване на околната  Сертификат GA-2001/0325 за система за опазване на 
среда ISO 14001    околната среда AENOR EN ISO 14001 от 20.11.2004

Маркировката „CE”    Сертификат № 0099 / CPD / A43 / 00079 от 10.10.2003г.

са в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителни-
те продукти и съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

 • Протоколи за първоначално изпитване по НСИОССП, съгласно БДС EN 13162 с № 00-159/01.06.2004г.;
    № 00-160/01.06.2004г. от НИССМ;
 • Протокол от изпитване № 24/04.03.1999 г. на НИИПО, отнасящ образците към групата на
    негоримите материали, съгласно БДС 14451/78;
 • Санитарни разрешителни № 04285-4/1999г.; № 04285-3/1999г на Министерство на здравеопазването
    на РБългария;
 • Експертна оценка № 1908 789 / 11.08.1999г.от Института по хигиена;
 • Сертификати AENOR съгласно UNE EN 13162:2002 с № 020/001650 от 22.04.2003г;  № 020/001855 от
    07.10.2003г; 020/001972 от 19.01.2004г; 020/002327 от 14.07.2005г;
 • Сертификат EUCEB от 4.07.2003г., който удостоверява, че нишките отговарят на европейската 
    директива.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося по чл. 313 от НК.

София, 01.06.2006 г.

          Управител:
             /Т. Ненова/ 


