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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ  

DECLARATION OF PERFORMANCE 
Съгласно приложение III на Регламент (EC) 

Nо 305/2011 Nо BG_DoP-CPR-Globus G1 41 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: 
 

Гипсова шпакловка  Globus G1 41 
 

2. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: 

 
Гипсова шпакловка за шпакловане на хоросанови мазилки, мазилки на гипсова 

основа, бетонови повърхности (панели), експлоатирани на закрито, както за 
запълване на фуги и изглаждане на стени и тавани 

 
3. Производител: 

 
Глобус Билд ЕООД, ул. Дойран 19, София 

 
4. Представител: 

Неприложимо 
 

5. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: 
 

Система 4 
 

6. Хармонизиран стандарт: БДС EN 13279-1/2008 
Протокол от първоначално изпитване 140-3-17/18.03.2011 

Издаден от Изпитвателен център по Строителство при „НИСИ“ ЕООД 
 

7. Декларирани експлоатационни показатели: 
 

Съществени характеристики: Експолатационни 
показатели: 

Хармонизирана техническа 
спецификация: 

Време на свързване - начало 45 мин  
 

БДС EN 13279-1:2008 
Якост на опън при огъване 2,8 N/mm2 
Якост на натиск 11.6N/mm2 
Якост на сцепление при опън 0.8N/mm2 
Съдържание на калциев сулфат 56.13 % 

 
8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:  

Няма 
 

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. 
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Подписано за и от името на производителя от: 
 
 
гр. София Управител: 
09.02.2017 Тихомир Тодоров 
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