
 
 

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

 
Hilti Rapid MSM  

No. Hilti-IS-DoP-001 

 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Hilti Rapid MSM  

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

3. Предлагана употреба или употреби на продукта в сферата на строителството, съгласно съществуващите 
прилагани техническите спецификации, както е предвидено от производителя: 
 

Предвидена употреба:  Свързване на краища на чугунени тръби и/или фитинги 

Налично за чугунени тръби 
[DN]: 

50, 70, 75S, 80, 100, 125, 150, 200 

 4. Наименование, търговска марка или запазена марка и адрес за комуникация на производителя, според 
предвиденото в чл. 11 ал. 5: HILTI Corporation, Business Unit Installation, 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. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт:  MPA NRW, Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Marsbruchstrasse 168, 44287 
Дортмунд, извършиха задачи като трета страна, както е посочено в приложение V при система 1, и на 2 
септември 2009 г издадоха писмо за потвърждение в съответствие с EN 877.  

 8. В случай на обявена ефективност във връзка с продукт от сферата на строителството, за който има 
издадена европейска техническа оценка:  n/a 

9. Обявена ефективност:  

Съществени характеристики  Ефективност  

Годност за употреба преминал 

Водонепропускливост (положително вътрешно налягане) преминал 

Водонепропускливост (положително вътрешно налягане) преминал 

Въздухонепропускливост преминал 

Термоустойчивост преминал 

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:  
 
 
 
     
Peter Rupp      Gunnar Wald 
Head of Business Unit Installation    Head of Quality Management BU Installation 
 
Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, July 1, 2013 
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