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За продукта Rigips SUPER CEE фугопълнител 

1. Уникален идентификационен код на вида продукт:  
Rigips SUPER CEE_LE_0613 

2. Вид, партида, сериен номер или друг елемент за идентификация на продукта според 
изискванията на т. 11(4):  

Вижте раздел 1. За уникалната продуктова идентификация вижте датата и часът на производство, 
отпечатани на опаковката. 

3. Предназначение и употреба на продукта, съгласно приложимите хармонизирани технически 
спецефикации, посочени от производителя:  

Фугиращи материали за плоскости от гипскартон – свързващо вещество с двойна употреба 3В съгласно 
EN 13963 

4. Име, регистрирано търговско наименование, контакт и адрес на производитела, съгласно 
изискванията на т.11(5):  

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH 
Wiener Neustadter Strase 63 
A-2734 Puchberg 
 

5. Име и контакт на опълномощения представител, който изпълнява функциите описани в т. 
12(2), ако има такъв 

Виж раздел 4 

6. Система или системи за оценка на експлоатационните показатели на строителните продукти 
съгласно Анекс V:  

Система 4 

7. Декларация за експлоатационни показатели при наличие на хармонизиран стандарт:  
Производителят е провел първоначално изпитание на типа на продукта и производствения контрол 
отговаря на EN ISO 9001:2008 

8. Декларация за експлоатационни показатели при наличие на Европейска техническа оценка: 
Няма 

9. Декларация за експлоатационни показатели:  

Съществени показатели Стойност Хармонизирана техническа спецификация 

Клас горимост A1 ЕN 13501-1 

Якост на огъване Неустановена ЕN 13963  
 
Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т. 1 и 2 са в съответствие с 
деклорираните стойности в т. 9. Тази декларация за експлоатационни показатели се издава от 
производителя, посочен в т. 4 на негова собствена отговорност. 

Подписана за производителя от:  
 
Име и позиция   
Питър Гифингер, Изпълнителен директор 
............................................................         ............................................................ 
Пухберг, 27.05.2013                                    Подпис 


