
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 

относно Анекс III от наредба (EU) Nr. 305/2011 (Наредба Строителни Материали) 

Hilti Пожарозащитна система CFS-B 

No. Hilti CFS “1121-CPD-J0010” 

 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: 

Hilti пожарозащитна система CFS-B 

 

2. Номер на партидата, серията или други данни, позволяващи идентификацията на продукта в сферата на 
строителството, според предвиденото по чл. 11 ал. 4: 

Виж номер на партидата, показан на продукта. 

 

3. Предлагана употреба или употреби на продукта в сферата на строителството, съгласно съществуващите 

прилагани техническите спецификации, както е предвидено от производителя: 

Пожарозащитен продукт за уплътнение на отвори, виж ETA-10/0212 

 

Тръбни преминавания Метални тръби с горима изолация 
Приложението на този продукт, трябва да 

съответства на: ETA-10/0212 

 
4. Наименование, търговска марка или запазена марка и адрес за комуникация на производителя, според 

предвиденото в чл. 11 ал. 5: 

HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein 

5. Както се прилага – наименование и адрес за комуникация на упълномощения представител, чието нареждане 

покрива задълженията, предвидени в чл. 12, ал. 2: n.a. 

6. Система или системи за акредитация или проверка на ефективността на продукта в сферата на строителството, 

както е установено в раздел V: Система 1  

7. Хармонизирани стандарти: n.a. 

8. В случай на обявена ефективност във връзка с продукт от сферата на строителството, за който има издадена 

европейска техническа оценка: 

Warrington Certification LimitedissuedEuropean Technical Approval ETA-10/0212on the basis ofETAG No.026-1 and ETAG No. 

026-2, the notified body Warrington Certification Limited performed third party tasks as set out in Annex V  underSystem 1 and 

issued Certification of Conformity 1121-CPD-J0010. 

  

9. Обявена ефективност: 

Съществени характеристики Ефективност/ Хармонизирана техническа оценка 

Реакция на огън Клас  E относно EN 13501-1 

Пожаро-устойчивост 
Пожаро-устойчивост относно  EN 13501-2. 
Виж  ETA-10/0212 

Опасни съставки Виж  ETA-10/0212, клауза 2.5 

Трайност и експлоатация Z2, относно ETAG 026-2, EOTA Технически рапорт - TR024. 

Други Не е приложимо 

10. Ефективността на сертифицирания продукт в т. 1 и 2 съответства на ефективността, обявена в т. 9.  
Настоящата обявена ефективност се дава под изключителната отговорност на сертифицирания производител, 
упоменат в т. 4:  

Подпис за сметка и от името на производителя: 

 
Dr. Paul Langford         Martin Althof 
BU Head           Head of Quality 
Business Unit Chemicals        Business Unit Chemicals 
Hilti Corporation         Hilti Corporation   
     
Schaan, July 2013         Item no. of document , e.g. 123456-2012-xxx 
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