
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 
Регламент (ЕС) №305/2011, Анекс V 

 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: POLYDOS TS 61 

2. Тип, партиден номер за идентификация на строителния продукт съгласно член 11, 

параграф 4:    

Силноводонамаляваща /суперпластифицираща химична добавка 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:   

 
 Суперпластифицираща добавка съгласно БДС EN 934-2:2009+А1:2012 (табл. 3.1 и 3.2) 

 
4. Име, регистрирано търговско наименование или  регистрирана търговска марка, адрес за 
контакт с производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: 

 
AYDOS YAPI KIMYASALLARI SAN. VE TIC. LTD. STI 

с адрес: Турция, гр. Истанбул, район Малтепе, ул. Чобанчешме 34858, тел. +90-216-6613232 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощеният представител: 
 

Тензор-ВСР ЕООД 
с адрес: гр. София, бул. Симеоновско шосе 79, тел 02-9624019, факс 02-9624136 

упълномощен представител за България на фирма 

AYDOS YAPI KIMYASALLARI  

6. Система или системи за оценяване и проверка постоянството на експлоатационните 

показатели на строителния продукт: СИСТЕМА 2 + 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, 

обхванат от хармонизиран стандарт: 

Нотифицираният орган Turkish Standards Institution, с номер 1783, е извършил първоначална 

проверка на производствената площадка и на производствения контрол, наблюдение, 

преценка и оценка на фабричния производствен контрол, съгласно СИСТЕМА 2+, като 

издава сертификат за съответствие на производствения контрол номер 1783 CPD 058.  

8. Декларирани експлоатационни показатели  

Съществени 

характеристики 

Експлоатационни показатели Хармонизирана 

техническа 

спецификация 

Съдържание на хлориди 

Съдържание на алкалии 

Корозионно поведение 

 

Опасни вещества 

≤ 0,1 % 

≤ 4,0 % 

Съдържа компоненти съгласно 

БДС EN 934-1:2008, Анекс А.1 

Виж листа за безопасност 

 

БДС EN 

934-2:2009+А1:2012 

(табл. 3.1 – 3.2) 

 



 

9. Настоящата декларация се издава въз основа на CE – Сертификат за съответствие 

1783-CPD-058/04.05.2018 
(първо издаване 28.11.2007) 

издаден от: ТУРСКА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

ТУРЦИЯ, гр. Анкара, район Баканклар, ул. Некатибей 112, тел. +90-312-4166200 

Маркировката “СЕ” е поставена за първи път на продукта на 28.11.2007г. 

10. Характеристиките на продукта посочени в точка 1 и 2 са в съответствие с декларираните 

в точка 9. Тази декларация за експлоатационни показатели е издадена под пълната 

отговорност на производителя посочен в т. 4 

 

                                                                                                                                

         

1783-CPD-058     
 


