
ЕО Декларация за съответствие

Долуподписаната,
Снежана Семова, управител на „Сен Гобен Констракшън Продъктс 

България” ЕООД, Полето №6, Костинброд 2230,
тел: +359 2 400 37 00, факс +359 2 400 37 05

декларирам на собствена отговорност, че продуктът лепило за 
керамични плочки, за вътрешна употреба, клас C1,

лепило за тънкослойно зидане на червени керамични тухли,

weber F602 Строително лепило – арт. № F602,

за който се отнася тази декларация, е в съответствие с Наредбата за 
съществените изисквания към строежите и оценяване на 

съответствието на строителните продукти, която въвежда директива 
за строителните продукти 89/106/ЕЕС и в зависимост от 

предназначението му като лепило за керамични плочки отговаря на 
стандарт БДС EN 12004 +А1/АС за вътрешни подови и стенни облицовки 
според протокол за първоначално изпитване № ITT-09.18/23.06.2009 г., 
извършено от Научноизследователски строителен институт - НИСИ – 

ЕООД, Изпитвателна лаборатория, гр. София, бул. „Никола Петков” №86 
Идентификационен номер NB 2032 от регистъра на Европейската 

комисия.

Като тънкослоен разтвор за зидане с керамични тухли продуктът 
отговаря на стандарт БДС EN 998-2 съгласно сертификат

№ 2032 -CPD- 09.69, издаден от Научноизследователски строителен 
институт - НИСИ – ЕООД, гр. София, бул. „Никола Петков” №86 

Идентификационен номер NB 2032 от регистъра на Европейската 
комисия .

Продуктът, за който се отнася тази декларация, е произведен в 
условията на въведена и поддържана от производителя система за 

производствен контрол.

Маркировката CE е поставена за първи път на продукта през 2009 г.

Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, гр. Костинброд 2230, Полето №6, тел: + 359 2 400 37 00,  факс: + 359 2 400 37 05, e-mail: 
office@weber.bg



CE
Сен Гобен Констракшън Продъктс България 

ЕООД
2230 Костинброд, Полето №6

09
№ 2032 -CPD- 09.69

EN 998-2
Суха смес за зидане на керамични тухли 

weber F602
Якост на натиск: M10

Якост на сцепление : 0.50 N/mm²
Съдържание на хлориди: NDP

Реакция на огън: Клас А1
Коефициент на преминаване на водни пари:µ 

15/35
Топлопроводност: λ10 dry – 0.71 [w/mK]

Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както и 
указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на 

продукта.

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

Дата: 28 септември 2009 г.    Снежана Семова
                                                     Управител, „Сен Гобен Констракшън 

Продъктс 
България” ЕООД 

Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, гр. Костинброд 2230, Полето №6, тел: + 359 2 400 37 00,  факс: + 359 2 400 37 05, e-mail: 
office@weber.bg


