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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ 

№ 0317012 /14-03-2017 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: 

MULTIFILL 2-5 
Фугираща смес за плочки  

2. Национални изисквания, приложими за строителният продукт: 

- 

3. Предвидена употреба или употреби на строителният продукт в съответствие с 
националните изисквания, както е предвидено от производителя: 

MULTIFILL 2-5 се използва за фугиране на плочки на стени или подове, за вътрешно и 
външно приложение 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес 
за контакт на производителя и място на производство: 

ISOMAT S.A. 
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios 57003 

Ag. Athanasios, Greece 

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител: 

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД 
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе №348 
тел.: +359 2 934 9895; факс: +359 2 934 9899 

www.isomat.bg; e-mail: info@isomat.bg 

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания 
(когато е приложимо):  

Технически данни, предоставени от ISOMAT S.A. 17th km Thessaloniki –  
Ag. Athanasios 57003, Ag. Athanasios, Greece 
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7. Декларирани показатели на характеристиките на строителният продукт: 

Характеристика Показател Метод за изпитване / изчисление/ определяне 

Необходима вода  6,50 l/ за 25kg 
 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Обемна плътност на  сухата смес  1,25  0,40 kg/l 

Обемна плътност на разтвора  1,60  0,50 kg/l 

Износоустойчивост  ≤ 1000 mm3 

Якост на натиск след: 

• 28 дни 

• 25 цикъла замразяване/ размразяване 

 
40,00 N/mm2 
40,00 N/mm2 

Якост на огъване след: 

• 28 дни 

• 25 цикъла замразяване/ размразяване 

 
6,00 N/mm2 
6,00 N/mm2 

Свиване при съсъхване  ≤ 2 mm/m 

Водопоглъщане след:  

• 30 min:    
• 240 min:   

 
 

≤ 2 g 
≤ 5 g 

Живот на сместа поне 4 h при 
+20°С 

Проходимост след 10 h при 
+20°С 

8. Характеристиките на строителният продукт, посочен в т.1, имат показатели, 
съответстващи  на декларираните съгласно т.7. 

Тази Декларация за характеристиките на строителният продукт се издава изцяло на 
отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощеният представител 
съгласно т.5. 

Подписано за и от името на производителя (упълномощеният представител): 

Вярно с оригинала:               

                                   
                                              /Спиридон Нацаридис, Управител/ 
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