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№ 20180430-01-Д 
 

 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: 

  

TOP GRIP 
 

 

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация 

(национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния 

продукт:  

БДС EN 13300 - Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и лаковобояджийски 

системи във водна фаза за вътрешни стени и тавани. Класификация. 

БДС EN 1062-1 - Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за външна 

зидария и бетон. Част 1: Класификация. 

 

 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с 

националните изисквания, както е предвидено от производителя: 

Многофункционален контактен грунд за създаване на връзка между непопиващи 

строителни основи и нови мазилки, замазки и лепила за керамични настилки. 

 

 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска 

марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:  

ТЕРАЗИД ЕООД 

1528 - София, гара Искър, ул. „5004“ №5 

   

 

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е 

приложимо):  

Не е приложимо. 

 

 

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните 

изисквания (когато е приложимо): 

НИИСМ ЕООД (NB 1950), гр. София, ул. „Илия Бешков“ №1 

Протокол от изпитване № 1057/29.11.2007 г. 
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7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт: 

 

Характеристика Показател  
Метод за 

изпитване/изчисление/определяне 

Плътност  1,32 g/cm3 БДС EN ISO 2811-1 

Адхезия с основа:  2,67 N/mm2 БДС EN ISO 4624 

Коефициент на 

водопропускливост - w 

0,02 kg/m2.h0,5 

клас V3 - 

ниска 

БДС EN 1062-3 

pH - стойност  6,0 БДС EN ISO 787-9 

Съдържание на нелетливи 

вещества 

69,53 %  БДС EN ISO 3251 

Съхнене 2,5 h БДС EN ISO 9117-6 

 

 

 

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, 

съответстващи на декларираните съгласно т. 7. 

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло 

на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител 

съгласно т. 5. 

 

 

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

 

 

 

 

 

София        Росен Станков 

04.01.2022 г.        Управител   

„ТЕРАЗИД“ ЕООД 
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