
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 каменни влакна, 
с търговски наименования:

Iва група: Твърди плочи от каменна вата за пожарозащита с плътност 150 – 165 кг/m3

(CONLIT P,  CONLIT A/F, CONLIT w/scrim)

IIра група: Негоримо лепило на основата на водно стъкло
(CONLIT GLUE)

Производители:    РОКУУЛ УНГАРИЯ АД, РОКУУЛ ЧЕХИЯ АД

Адрес на производителите:  Унгария, гр. Таполца 8300 Чехия, гр. Бохумин

Приложение:     пожарозащита на метални конструкции в сгради и
      промишлени съоръжения и на въздуховодни канали

Отговарят на следните стандарти: БДС EN 13 162

Система за контрол на   Сертификат BVQI № 00134 от 16.07.2006г.
качеството ISO 9001   за система за управление на качеството ISO 9001: 2000

Маркировката „CE”    Сертификат № 1159 - CPD – 0051/04 от 8.04.2005г.

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 № 00-137 от 12.05.2004г. 
    за CONLIT;
 • Протоколи за първоначално изпитване по НСИОССП, съгласно БДС 6139-83; БДС 9845-85; БДС 1552-86;
    БДС 10090-86 с № 4-843 от 7.07.1999г. CONLIT GLUE от НИСИ;
 • Протоколи от изпитване № 36/1995г. на НИИПО, отнасящ образците към групата на негоримите 
    материали, съгласно БДС 14451/78;
 • Протокол от изпитване № 159/2000г. на НПИПАБ, отнасящ образците към групата на негоримите 
    материали, съгласно БДС 14451/78;
 • Писмо от НСПАБ – МВР № ПО 789/24.03.1997г. за приложимостта на минералната вата ROCKWOОL с 
    границата на пожароустойчивост до 4 часа на метални греди и колони, защитени с ROCKWOОL 
    CONLIT;
 • Писмо от НСПАБ – МВР № ПО 1917/16.05.1997г. за минималната граница на пожароустойчивост 2 часа 
    на метални вентилационни и димоотводни канали, защитени с ROCKWOОL CONLIT;
 • Санитарно разрешително №02927/1999г. от Министерство на Здравеопазването на Р България,
    разрешаващо влагането в строителството  на CONLIT GLUE;
 • Становище № 2922 1399/11.11.1996г. на Национален Център по Хигиена за санитарно - хигиенните 
    качества на минералните вати ROCKWOOL  и  приложението им като изолационен материал в
    строителството.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося по чл. 313 от НК.
София, 01.06.2006 г.

          Управител:
             /Т. Ненова/ 


