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EО - Декларация за съответствие 

EC Declaration of Conformity 
 
 
 
"Тракон България" ЕООД, с адрес София 1700, бул."Симеоновско шосе" 47, упълномощен 
представител на Thrakon AEVE - Гърция, декларира съгласно Директивата на ЕС за 
Строителните Продукти (89/106/ЕЕС), че комплектът от продукти 

 
 

Thrakon Clima PLUS 
Външна комплексна топлоизолационна система 

 
за който се отнася тази декларация притежава 

 
 

Европейско Техническо Одобрение ЕТА - 12/0391 
 
 

и е в съответствие с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти, въвеждаща Директива на ЕС 89/106/EEC. 
Декларацията за съответствие се издава на базата на  Европейско Техническо Одобрение ЕТА - 
12/0391, издадено на 16.10.2012 г. 
 
 
Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти: 
TZUS (Technical and Test Institute for Construction), Notified Body No.1020, Member of EOTA 
Czech Republic -190 00, Prague 9, Prosecká 811/76a, 
 
  
Настоящата декларация удостоверява, че всички разпоредби, отнасящи се до удостоверяването 
на съответствие и характеристики на продуктите, описани в ЕТА - 12/0391 са приложени и 
системата Thrakon Clima PLUS удовлетворява всички предписани изисквания. 
 
 
Предназначение на системата 
Външна комплексна топлоизолационна система Thrakon Clima PLUS за топлоизолиране на 
сгради чрез фиксиране на топлоизолационни плоскости от EPS върху външната повърхност на 
стените (бетонови или зидани с керамични тухли, блокчета от газобетон, камък или др. градивни 
елементи) с лепилен разтвор на циментова основа, дюбелират се за механично закрепване, 
армират се с циментова шпакловка и мрежа от фибростъкло и се покриват с декоративна 
финишна мазилка. 
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Състав на системата 

Система Thrakon Clima PLUS включва следните продукти: 

• Лепилен разтвор за EPS-плочи от серията Thrakon THC с кодове 402/ 403 
• Плочи от експандиран полистирен (EPS) с характеристики съгласно EN 13163 
• Разтвор за шпакловане на EPS-плочи от серията Thrakon THC с кодове 405/ 409/ 410 
• Фибростъклена мрежа Thrakon SM 
• Дюбели, оценени в съответствие и удовлетворяващи ETAG 014 
• Грунд от серията Thrakon GLX с кодове 494/ 496 
• Декоративни фасадни мазилки от серия Thrakon DEC с кодове 424/425/428/429/430/433/437/438 

 
 
Всички специфични изисквания и указания за употребата на продуктите, са описани в 
техническите карти на продуктите, които са неразделна част от Декларацията за съответствие. 
 
Настоящата Декларация за съответствие е издадена първоначално на 01.11.2012 г. и е валидна 
докато условията, залегнали в референтната хармонизирана техническа спецификация, или 
условията на производство и контрол на производството не бъдат променени съществено и най-
късно до изтичане на валидността на Европейско Техническо Одобрение ЕТА - 12/0391 

 

 

 

01.11.2012 г.        Станимир Узунов 
гр. София        Генерален  Мениджър 
         Тракон България ЕООД 


