
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.

ДЕКЛ АРАЦ ИЯ ЗА  С Ъ О ТВ ЕТС ТВ ИЕ 

Долуподписаният, ” Б а ум ит Б ъ лга рия” ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България” №  38, 
де кла рира м  на собствена отговорност, че продуктите от група “Баумит Декоративни 
фасадни профили“, разделени по подгрупи както следва: 

1. Б а ум ит Проф или за  обра м чва не  на  прозорци и вра ти (тип A, FA, FB, C, D, FC, 
FD, FU, FT, FF, L,Linzer Stab,FO, FP,FS)

2. Б а ум ит К лю чови ка м ъни и конзоли  ( тип AA,  AE, CB) 
3. Б а ум ит Подпрозоре чни и пе рим е търни проф или (тип SA, SG, SD, SE, SH) 
4. Б а ум ит Фа с а дни проф или К орнизи (тип GF, GC, GG, GE) 
5. Б а ум ит Рустика лни ка м ъни (тип BD-K, BD-G) 
6. Б а ум ит Де кора тивни е ле м е нти (тип ZA, ZB, ZF), 

за които се отнася тази декларация, са: 

 произведени от завода на фирма „Аустротерм България ЕООД, с адрес: 
Индустриална зона, кв. Казичане, гр. София; 

 изработени от твърд експандиран полистирен Austrotherm EPS® 150 със следния 
класификационен код: 

ЕPS–EN13163–T2–L2-W2-S2-P4-DS(N)2-WL(T)2-BS 200-CS(10)150 

 предназначени за декоративно оформление върху фасади с топлоиозолация и 
имат допустимо натоварване на натиск 0,04 N/mm2;

 в съответствие 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. Декларация за съответствие от производителя „Aустротерм България” ЕООД от 
01.10.2010 – за продукта „Декоративни фасадни профили“; 

2. Декларация за съответствие от производителя „Aустротерм България” ЕООД от 
08.2010 – за плоскостите от твърд експандиран полистирен Austrotherm EPS® 150;

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта: 

 Съгласно Техническата карта. 
 Материалът съответства на клас Е по реакция на огън, съгласно ЕN 13501-1. 

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 


