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ИЗЈАВА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИСКИТЕ ИНДИКАТОРИ 

№ CPR 022576 TG PL 132 
 
 
1. Единствен идентификациски број на типот на производот:  

Гипс-картонска плоча Technogips Pro DFH2  
  

2. Тип, број на партија или сериски број или друг елемент, кој овозможува идентификација на типот на 

производот: Типот, бројот на партијата  и датумот на производство се прикажани на пакувањето. 

 
3. Предвидена употреба во согласност со важечката усогласена спецификација: Гипс-картонска плоча за 

системи за сува градба. 

 
4. Име, регистрирано трговско име или регистрирана трговска марка и адреса за контакт на производителот: 

Трговска марка: Technogips Pro | Форматт Билдинг Продактс ЕООД, Контакт адреса: ул. Доспат № 2, 1606 

Софија, Бугарија | sales@technogispro.com 

 
5. Име и адреса за контакт на овластен претставник: Не е применливо. 

 
6. Систем или системи за проценка и проверка на постојаноста на експлоатациските индикатори на 

градежниот производ, како што се дадени во Анекс V од Регулативата (ЕС) 305/2011: Систем  4. 

 
7. Во случај кога изјавата за експлоатациските индикатори се однесува на  градежен производ, кој е опфатен 

со хармонизиран стандард (hEN): Производителот извршил испитување за одредување на типот на 

производот согласно барањата на стандардот EN 520:2004+А1:2009. Производителот е сертифициран 

според ISO 9001:2015 и има воведен систем за контрола на производството.  

 
8. Во случај кога изјавата за експлоатациските индикатори се однесува на градежен производ, за кој е 

издадена европска техничка проценка: Не е применливо. 

 
9. Објавени експлоатациски индикатори:  

Основни карактеристики 
Објавени експлоатациски 

индикатори 

Усогласена техничка 

спецификација 

Тип A, H2, D и F EN 520:2004 + А1:2009 

Класа според реакција на оган A2-s1, d0 (B0) EN 520:2004 + А1:2009 

Јакост на свиткување, [N] одговара EN 520:2004 + А1:2009 

Јакост на смолкнување, [N] NPD EN 520:2004 + А1:2009 

Пропустливост на водена пареа, изразено 

како број на дифузна отпорност на водена 

пареа - µ 

10 (EN ISO 10456) EN 520:2004 + А1:2009 

Топлинска спроводливост, ʎ [W/(m.K)] 0.25 (EN ISO 10456) EN 520:2004 + А1:2009 

Опасни материи NPD EN 520:2004 + А1:2009 

Отпорност на удар Овие показатели зависат од употребеното системско решение и 

се наведени во техничката документација за нивната примена:  

www.technogipspro.com 

Изолација од директен воздушен звук 

Акустична апсорпција  

 
10. Објавените експлоатациски индикатори, дадени во точките 1 и 2, одговараат на експлоатациските 

индикатори во точка 9. 
 

Оваа изјава за експлоатациските индикатори се издава под целосна одговорност  на производителот, опишан во 
точка 4. 
 
Потпишано за и од името на производителот од: 
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