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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 
съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011  

 
1.  Уникален идентификационен код на типа 
продукт: 

Покривно фолио  

MASTERMAX HYPER  

     
2.  Тип, партиден номер или сериен номер: 

 

3.  Предвидена употреба или употреби на строителния 

продукт: 
4.  Производител: 

Дата на производство – вж. на опаковката..  

 

Паропропускливо покривно фолио 
 

 
Masterplast Kft. 

H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A. 

   Тел.: +36-22/801-300   Факс: +36-22/801-382  

5.  Упълномощен 
представител: 

Не е приложимо 

      

6.  Система или системи за оценяване и проверка на постоянството                                                 3 

на експлоатационните показатели  

     
7.  В случай на деклерация на експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран 
стандарт: 

 

 • наименование и идентификационен номер на 
нотифицирания орган: 

 
MFPA Leipzig GmbH (NB 0800) 

• описание на задачите на третата страна:  Първоначално изпитване на типа 

• издаден документ (сертификат за постоянството  

на експлоатационните показатели, сертификат  

за съответствие на производствения контрол  

в предприятието,  протоколи от  

изпитвания/изчисления, според приложимото) 

 

Протокол от първоначално 
изпитване на типа  

8.  В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена 

европейска техническа оценка: 

 
• наименование и идентификационен номер на органа 

за техническа оценка:  

 

Не е приложимо 
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• референтен номер на европейската техническа оценка:  

Не е приложимо 

• референтен номер на европейския документ за 

оценяване:: 

 

Не е приложимо 

• описание на задачите на третата страна:  

Не е приложимо 

• издаден документ (сертификат за постоянството  

на експлоатационните показатели, сертификат  

за съответствие на производствения контрол  

в предприятието,  протоколи от  

изпитвания/изчисления, според приложимото): 

 

 
 
 
 

Не е приложимо 

 
9.  Декларирани експлоатационни показатели 

 
Съществени 

характеристики  
Експлоатаци

онни 

показатели 

Хармонизирана техническа 

спецификация 

 

Водонепропускливост 
 

 

W1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 13859-1:2010 

Водонепропускливост след изкуствено състаряване  

 
 

W1 

Якост на опън 
надлъжно/напречно 

(MD/CMD) 

 

 

260 N/5cm (±20)% 

160 N/5cm (±20)% 

Якост на опън след изкуствено състаряване 

надлъжно/напречно (MD/CMD)  

 

max. 40% 

max. 40% 

Якост на опън 

надлъжно/напречно 

(MD/CMD) 

 

130 N (±20)% 

130 N (±20)% 

Удължение  

надлъжно/напречно (MD/CMD)  

 

35 % / 35% 

Стандартно отклонение 0,04 m 
Реакция на огън  

E 

 
Когато съгласно член 37 или 38 е била изполвана специфична техническа документация, изискванията, 

на които отговаря продуктът: 
 

Не е приложимо
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10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 

експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се 

издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4. 
 

Подписано за и от името на производителя от: 
 
 
 
         (подпис – не се чете)

Шарсентмихай, 0 1 . 0 7 . 2 013 

 

 

         Печат на Мастерпласт 

Шокло Габор 

Регионален директор по производство, 

Технически и иновационен директор  

 

 
 

 
 

За повече техническа информация и експлоатационни показатели, вж. актуалния технически 
информационен лист на продукта. 

 


