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Настоящият документ се издава на СИКО-С ООД, в 
качеството му на клиент по договор за търговска продажба. 
Документът е валиден за 2013 година или до промяна от 
страна на Баумит България.

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
с Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС 

Долуподписаният, „Баумит България” ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България” № 38, 
декларирам на собствена отговорност, че продуктът  

Баумит ПремиумПраймер

Baumit PremiumPrimer

за който се отнася тази декларация, е произведен от завода на Баумит Австрия 
Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, AT-2754 Waldegg, Wopfing 156, в условията на 
въведена и поддържана система за производствен контрол.  
Продуктът представлява универсален, паропропусклив и усилен с фибри грунд. 
Изравнява попиващата способност на основата, запълва мрежовидни пукнатини с 
широчина до 0,5 mm и служи като свързващ мост преди полагане на Баумит 
пастообразни мазилки, включени в системите Баумит Стар EPS, Баумит Oпън и Баумит 
Минерал. 

Продуктът е в съответствие със следните Европейски технически одобрения: 

ETA 12/0378, ETA 09/0256, ЕТА 11/0025 

издадени на Баумит – Вопфингер Баущофиндустри, с адрес: Вопфинг 156, 2754 
Валдег, Австрия/13.03.2009 г., въз основа на Ръководството за изработване на 
Европейски технически одобрения за Външни интегрирани топлоизолационни 
системи с мазилка – ETAG 004, издание Март 2000 г, като елемент от Интегрираната 
топлоизолационна система Стар EPS, Open – Климафасада и Минерал, 

и съответствието е оценено съгласно изискванията на: 

Директивата на ЕО 89/106/ЕЕС,
и с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти (в сила от 01.01.2007 г.). 

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието: 
1. Сертификат от нотифициран орган № 1139-CPD-0088/13; -0756/09; и -0641/09 
2. Европейски технически одобрения ETA 12/0378, ETA 09/0256, ЕТА 11/0025 

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта: 

Съгласно Техническата карта и Листа за безопасност на продукта. 

Година на поставяне на маркировка „CE”: 2009 

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК. 

01.08.2013 г.  ........................................
гр. Елин Пелин Николай Бъчваров  

Управител 
Баумит България ЕООД


