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Превод от английски език  
 

BTNyloplast 
BT Nyloplast GmbH 

Oberbernbacher Weg 24  

Германия, D-86551 Айхах  

тел. +49 (0) 8251 - 8995-0 

факс +49 (0) 8251 - 8995-99 

Уебсайт  www.btnyloplast.com  

Имейл  aichach@btnyloplast.com 

 

Национална декларация за експлоатационни показатели  

№ 2017.002.001  

 

1.  Име и търговско наименование на продукта:  

BT ревизионни отвори, изработени от полипропилен, с диаметри: DN315, DN 355, DN 400  

Ревизионен отвор от полипропилен Тип G: DN 315/110, DN 315/160. DN 315/200 

Ревизионен отвор от полипропилен Тип G: DN 355/110, DN 355/160, DN 355/200 

Ревизионен отвор от полипропилен Тип G: DN 400/110, DN 400/160, DN 400/200, DN 400/250 

Ревизионен отвор от полипропилен Тип RML: DN 315/110, DN 315/160, DN 315/200 

Ревизионен отвор от полипропилен Тип RML: DN 355/110, DN 355/160, DN 355/200 

Ревизионен отвор от полипропилен Тип RML: DN 400/110, DN 400/160, DN 400/200 

 

2.  Тип продукт:  

BT ревизионни отвори, изработени от полипропилен DN315;  

BT ревизионни отвори, изработени от полипропилен DN 355;  

BT ревизионни отвори, изработени от полипропилен DN 400;  

 

3.  Предвидена употреба или употреби:  

Недостъпни ревизионни шахти за подземно безнапорно отвеждане на отпадъчни води, 

предназначени за употреба в зони на движение на пешеходци или автомобили, извън 

строителни конструкции (код на зоната на приложение: “U”)  

 

4.  Име и адрес на производителя и място на призводство на продукта:  

BT Nyloplast GmbH; Oberbernbacher Weg 24, 86551 Айхах, Германия, завод в Айхах  

 

5.  Име и адрес на упълномощения представител, ако е определен такъв: не е 

приложимо  

 

6.  Национална система за оценяване и проверка на постоянството на 

експлоатационните показатели: 4  

 

7.  Национална техническа спецификация:  
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 7a. Стандарт:  

 EN 13598-2: 2016-09: Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно 

отвеждане на отпадъчни води и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) 

(PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Изисквания за шахти и ревизионни 

камери”  

 

 Име на акредитираното сертифицирано тяло, акредитационен номер и номер на 

националния сертификат или име на акредитираната лаборатория / лаборатории и 

акредитационен номер: не е приложимо  

 

 7b. Национална техническа оценка: не е приложимо  

 Име на националната техническа оценка, акредитационен номер и сертификат 

номер: не е приложимо  

 

8.  Декларирани експлоатационни показатели:  

 

Основни характеристики 

на строителния продукт 

за предвидената употреба 

или употреби  

Декларирани експлоатационни 

показатели  

Забележки  

Устойчивост на вътрешно 

налягане  

Без аварии по време на 

изпитването  

Да се изпита във формата 

на тръба с диаметър по 

избор. Условия на 

изпитване съгласно EN 

13476-3+ A1:2009, т. 4.3.2  

Индекс на стопилка по 

маса (MFR)  
MFR ≤ 1,5 g/10 min  

Изпитване на суровината. 

Условия на изпитване 

съгласно EN 13476-3+ 

A1:2009, т. 4.3.2  

Устойчивост  Без цепнатини или пукнатини  

Изпитване на суровина, 

извършено върху отвора. 

Условия на изпитване 

съгласно EN 13598-2: 2016-

09, т. 4.2.1 за H = 4 m  

Външен вид  

Вътрешните и външните 

повърхности на ревизионните 

отвори и наблюдателни отвори ще 

бъдат гладки, чисти и без дефекти, 

вероятно е да се избегне 

съответствие с този стандарт.  

 

Цвят  
Ревизионните отвори ще бъдат 

оцветени през стената.  

 

Механични свойства  

Структурна цялост: изпълнена  

Условия на изпитване 

съгласно EN 13598-2: 2016-

09, т. 7, таблица 3 за H = 4 

m  

Устойвивост на удар: без 

пукнатини или други наранявания, 

Условия на изпитване 

съгласно EN 13598-2: 2016-
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които да намаляват 

функционалността на основата  

09, т. 7, таблица 3  

Пропускливост  

Пропускливост на еластомерни 

уплътнителни рингови съединения 

за свързване на тръба-основа:  

Водонепропускливост – няма 

изтичане  

Херметичност – няма изтичане  

Условия на изпитване 

съгласно EN 13598-2: 2016-

09, т. 9.1, таблица 6  
Водонепропускливост на 

еластомерни уплътнителни 

рингови съединения за свързване 

на тръба-стойка: няма изтичане  

 

9.  Експлоатационните показатели на описаният по-горе продукт съответстват на всички 

декларирани експлоатационни показатели, посочени в точка 8. Тази национална 

декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие със Закона от 16 

април 2004 год. относно строителните продукти, на отговорност на производителя.  

 

От името на производителя, подписана от:  
Щефан Курц – Директор на отдел Контрол на качеството  

(име, фамилия и длъжност)  

 

Айхах, 06.02.2019 год.     /подпис – не се чете/  
(място и дата)       (подпис)  

        Печат на BT Nyloplast GmbH  

 

BT Nyloplast GmbH – част от Tessenderlo Group  

ДДС номер: DE 159.812 055  

Съд по регистрация Аусбург HRB 27724  

Управител: Габриел Спруйт, Рой Куиперс, 

Джеп ван ден Бош  

HypoVereinsbank Augsburg 

Сметка № 2 377 543 (BLZ 720 200 70)  

I BAN DE24 7202 0070 0002 3775 43  

Swift-SIC HYVEDEMM 0B  

Münchner Bank eG  

Сметка № 5 715 300 (BLZ 701 900 00)  

IBAN DE32 7019 0000 0005 7153 00  

Swift-BIC GEN0DEF1M01  

 

 

Подписаната Лина Дейвидова Санто удостоверявам верността на извършения от мен превод от 

английски език на български език на приложения документ (Национална декларация за 

експлоатационни показатели от 06.02.2019 год.). Преводът се състои от 3 стр.  

 

Преводач:  

/Лина Дейвидова Санто/  


