
 
 
 
 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 

№  02_EPS_04/12/2020 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: 
  Експандиран полистирен CAPAROL CT 80 F 
EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-BS125-CS(10)80-DS(70,90) 1-DLT( 1)5-TR150-WL(T)2 

2. Предназначение на строителния продукт, както е предвидено от производителя, в 
съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация 
Топлоизолация на покриви, окачени тавани, вътрешни / сутеренни стени, фасади на 
сгради 

3. Производител:  
DAW BENŢA România SRL, Sâncraiu de Mureș,  
Str. Principală Nr. 201, România - Mureş, 547525 

4. Представител: Не се изисква 
5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните 

показатели: 
Система 1 EN 13163+A1:2015 

6. Хармонизиран стандарт: 
 EN 13163+A1:2015 

7. Нотифициран орган/органи: 
NB 1803 ICECON TEST 
București, Șos. Pantelimon 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, 
nr. identificare NB 2204, în cadrul sistemului 1 de atestare a emis 
Certificatul de constanță a performanței 2204-CPR-0582 

8. Декларирани експлоатационни показатели: 
EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-BS125-CS(10)80-DS(70,90) 1-DLT( 1)5-TR150-WL(T)2 

Съществена характеристика Изисквания по европейски 
стандарт, ниво или клас 

Декларирана 
стойност 

Класификация съгласно 
приложение С, Таблица С.1 

EPS 80  

Размери Дължина 1000±2 mm, L2 
Ширина 500±1 mm, W1 
Перпендикулярност ±1 mm/m, S1 

Равнинност Равнинност 3 mm, P3 
Термично съпротивление Термично съпротивление R=2,81 m²K/W 

Топлинна проводимост λ10 ≤ 0,036 W/mK 
Дебелина (dN=100 mm)*±1mm, T1 

Реакция на огън Клас C-s3,d0 
Устойчивост на реакция на огън 
след излагане на топлина, 
време, стареене/деградация 

Характеристики за 
трайност 

N.P.D. 



 
 
 
 

 
Устойчивост на термичното 
съпротивление след излагане на 
топлина, време, 
стареене/деградация 

Характеристики за 
трайност 

Не приложимо 

Сила на натиск Устойчивост на натиск min 80 kPa 
CS(10)80 

Якост на огъване Устойчивост на огъване min 125 kPa 
BS125 

Якост на опън Устойчивост на опън min 150 kN/m² 
TR150 

Устойчивост на съпротивление 
на компресия след 
стареене / деградация 

Не приложимо N.P.D. 

Устойчивост на замръзване (чрез намаляване на усилието на 
компресия при деформация 10% след 300 цикъла 
замръзване-размразяване) 

< 10% 

Водопоглъщаемост Абсорбиране на вода чрез 
продължително пълно потапяне 

≤ 2 % 
WL(T)2 

   
Пропускливост на водна пара Коефициент на съпротивление 

на дифузия на водна пара (µ) 
µ = 20-40 

 Паропропускливост водни пари 
(δ) mg / (Pa*h*m) 

0,0015 – 0,030 

 Предаване на водна пара N.P.D. 
Стабилност на размерите при условия, определени от 
температура и влажност: 
✓ Дължина 
✓ Ширина 
✓ Дебелина 

≤ 1% 
DS(70,90)1 

Деформация при определени условия на компресия 
и температура 

≤ 5%  
DLT(1)5 

Коефициент на предаване нa 
ударен шум (за подове) 
 

Динамична твърдост N.P.D. 
Дебелина N.P.D. 
Свиваемост N.P.D. 

Непрекъснато горене с пламък  N.P.D. 
Емисия на вещества, опасни за 
околната среда, вътрешно 

Емисия на вещества 
опасни 

max 0,1% HBCD 

* - номинална дебелина, за която е изчислено R (термичното съпротивление) 
N.P.D. – Не е определена ефективност 

9. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация 
NB 1803 ICECON TEST – 016-04/2150-2020 
Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с 

декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни 
показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се 
носи изцяло от посочения по-горе производител. 

 
 



 
 
 
 

 
 
Подписано за и от името на производителя от: Василе Урзика 
 
В Търгу Муреш на 04.12.2020.  
 
[подпис].................... 

 


