
 

       
 
 

 
DOP: FL005 

Декларация за експлоатационни показатели на производителя съгласно Наредбата за 
строителните продукти  

[директива 305/2011/EИО (BauPVO) от 24 април 2011 г. за строителни продукти] 
 

1. Означения за идентификация:  
 

EGGER ламинатен под във всички видове и изпълнения съгласно EN 15468 
 

2. Марки на продукта:  
 
VIVO®, SPIRIT, FLOORLINE®, MEGAFLOOR 

 
3. Предвидено предназначение: 
 

Подово покритие за употреба в помещения съгласно EN 15468  
 
4. Производител: 
 

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG, Am Haffeld 1, D-23970 Wismar (фабрика Wismar + фабрика Brilon) 
 
5. Дистрибутор:  
 

EGGER Retail Products GmbH & Co. KG, Im Kissen 19, D-59929 Brilon 
 

6. Система за проверка и оценка на постоянството на експлоатационните показатели: 
 

система 3 съгласно EN 14041:2004 
 
7. Наименованието на упълномощения лабораторен тест, който е издал сертификат за съответствие на производствения контрол в 

предприятието, на инспекционните доклади и отчети изчисления (не е приложимо). => 9. 
 

8. не е приложимо 
 

9. Декларирани експлоатационни показатели: 
 

Важни характеристики Експлоатационни 
показатели 

Хармонизирана норма 

 
Поведение при пожар съгласно EN 13501-1 

нотифициран орган MPA NRW - код  0432 
нотифициран орган Институт за изпитвания Хох - код  1508 

 
 

 
EN 14041:2004 

Съпротивление на плъзгане съгласно EN 13893 
нотифициран орган eph GmbH – код 0766 

  

 
EN 14041:2004 

Съпротивление на пропускане на топлината съгласно EN 12667 
нотифициран орган eph GmbH – код 0766 

  
< 0,15(m²K)/W 

EN 14041:2004 

Формалдехид съгласно EN 717-2 
нотифициран орган eph GmbH – код 0766 

нотифициран орган WKI институт Фраунхофер - код  0765 

 
Пентахлорфенол и VOC съгласно схема AgBB 

нотифициран орган WKI институт Фраунхофер - код  0765 

 

 
<0,1 mg/kg (pmm) 

EN 14041:2004 

 
 

10. Посочените в точка 1. ламинатни подове отговарят на декларираните експлоатационни показатели съгласно точка 9.Декларацията за 
съответствие е издадена за пръв път на 29 август 2005 г. от производителя съгласно точка 4. Настоящата декларация за 
експлоатационни показатели от 19.06.2013 представлява актуализация, а с това замества напълно досегашната CE - декларация за 
съответствие и важи без ограничения до отмяна от декларатора. 

 
Висмар, 21.06.2013 г. 

                                    
                                         Stefan Pletzer                Erich Macala  

                     GУправител продажби   Управител производство 


