
 

 

 

Превод от полски език 

ICOPAL 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

№ 3 / В / 2010 

1. Производители на строителното изделие:  

ICOPAL – Акционерно дружество, 98-220 Здунска Вола,  

улица Ласка номер 169/197; 

Място на производство: 

47-208 Ренска Виеш, улица Фабрична номер 5 

Производствено предприятие – Дембова улица Джялова номер 1 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Наименование на строителното изделие: 

Асфалтов разтвор, GRUNT AKTIV SBA 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Статистична квалификация на строителното изделие: 

SWW 1461-23; Полска квалификация на изделия и услуги номер 

26.82.13-00.00 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Предназначение и приложение на строителното изделие: 

За грундиране на битумни основи за рубероид (мушама) от фамилия Termo 

Aktiv Szybki (бърз) Syntan SBS/SBA. За грундиране на бетонни основи. Да се 

употребяват извън помещения. Да не се използват като основи на смолисти 

мушами. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Техническа спецификация:  

Полски държавен стандарт PN-B-24820:1998  

+ PN-B-24820:1998/Az1:2004 „Асфалтови лепила, смеси и разтвори, 

използвани на студено” 

 

 

 

 

 



6. Декларирани технически свойства на типа на строителното изделие: 

№ Свойства  Изисквания Методи на изследване 

1. Външен вид  

и консистенция 

Черен цвят, без видими 
замърсявания. При 
температура 23±2 C 
трябва да се нанася 
лесно върху стъклена 
плоча, като образува 
покритие без мехурчета 

PN-B-24820:1998 

Точка 2.5.1 

2. Време на изтичане 
при температура 
23±2 C, секунди, 
кофичка № 4 

От 30 до 150 PN-EN ISO 2431:1999 

3. Температура на 
възпламеняване по  
Пенски/Мартенс,  С, 
минимум 

31 PN-EN ISO 1523:2003 
(U) 

PN-EN ISO 2719:2003 

(U) 

4. Съдържание на вода,  
% (м/м), максимум 

0,5 PN-C-04523 :1983 

5. Време на изсъхване в 
часове, максимум 

12 PN-B-24620:1998 
точка 2.5.6 

 
7. Наименование и номер на акредитираната сертифицираща организация или 

лаборатория, и номер на сертификата или номер на отчета за изпитание на типа, 

ако тази организация е участвала в използваната система за оценка на 

съответствието на строителното изделие: 

Главен изследователско-развоен център, Бюро за сертифициране на 

изделията 40-157 Катовице, Алея В. Корфантего номер 193 

Отчет за изпитанията на типа 69/10/137/Е-1 от 18 май 2010 година  

Декларирам с пълна отговорност, че строителното изделие съответства 

на техническата спецификация, посочена в точка 5. 

 

Здунска Вола, 19 май 2010 година 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
ДИРЕКТОР ПО РАЗВОЙНО-
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ 

Збигниев Чарнецки 
(подпис - на се чете) 

 

Долуподписаният заклет преводач Мирослав Стаменов Чорбанов удостоверявам верността на 
извършения от мен превод от полски език на български език на документа "ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ № 3/В/2010 за изделие Асфалтов разтвор на производител ICOPAL – АД, Здунска Вола – 
Полша”. Преводът съдържа  2 страници  
Дата на издаване на документа: 19 май 2010 година Здунска Вола - Република Полша 


