
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ № 900 
 

Производител или негов упълномощен представител S.C. WETTERBEST S.A. 

Референтен код на продукта ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА ПОКРИТИЯ 

 

В съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на 
пазара на строителни продукти, с Наредба 20/2010 за установяване на мерки за еднакво прилагане на 
законодателството на Европейския съюз и с Решение на правителството 688/2017 с последващи изменения и 
допълнения за установяване на условията за пускане на пазара на строителни продукти, ние декларираме на 
наша отговорност, че продуктът от типа,                        

 

ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА ПОКРИТИЯ, 
 

за използване по предназначение, в граждански, промишлени и селскостопански конструкции, нови или в 
процес на модернизация, като аксесоари за покривни покрития за събиране и отводняване на 
дъждовна вода, с характеристики в съответствие с набора от експлоатационни характеристики посочени по-
долу и които могат да бъдат въведени в експлоатация съгласно инструкциите за употреба, съдържащи се в 
продуктовата документация. 

 

Съответствието се демонстрира чрез справка: ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ № 001SB-03/900-2018. 
Ефективност на продукта: 

Характеристики 
Стандарт за 

тестване 
Разпоредбите  
на стандарта 

Декларирани стойности 

Марка стомана  EN 10346 DX51D/DX52D/DX53D/DX54D 

Дебелинa на материала - EN 10143 0,50 ÷ 0,60 мм. 
Диаметър (толерантнoст) - EN 612 125/88- 150/97 мм. 
Органична защита - EN-10169+A1 35 µm / 35 µm 

Неорганична защита  EN-10143 AZ100/Z275 g/m2 

 

Наименование на елементите на 
компонента 

ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА ПОКРИТИЯ (улук, тръба, удължител 
тръба, коляно, дренаж, съединение улук -тръба, скоба улук, 
капак улук, скоба за тръба, кука, кука за улук, вътрешен ъгъл, 
външен ъгъл). 

Името и адресът на лабораторията, 
която извърши тестовете 

INCD URBAN – INCERC Клон INCERC Букурещ 

Шос. Пантелимон 266, сектор 2, Букурещ, 
 

Адрес на производителя или негов 
упълномощен представител 

S.C. WETTERBEST S.A. 

Ул. Ънфръцирии №142, 105200, Бъйкой, Област Прахова, 
Румъния. 

Име 

Функця 

Дата: 

Йонуц Чиулаку 

Мениджър EHSQ 

02.10.2019 

Подпис:   [Подпис: не се чете] 

 

 

S.C. WETTERBEST S.A.  

ул. Ънфръцирии №142, Бъйкой, Област Прахова, 105200, Румъния. 
ЕИК: RO12347950, J29/843/1999, Записан и внесен основен капитал: 2.000.000 леи  
Тел. 0244 268 633, Факс: 0244 268 251 

office@wetterbest.ro, www.wetterbest.ro 


