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ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА 
СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И 
ПРОМИШЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ 

Продукти от гъвкава еластомерна пяна 
(FEF), произведени в заводски условия 

Изисквания 
Национално приложение (NА) 

ICS 91.100. 60 Заменя БДС EN 14304:2009+А1:2013/NA:2015 

 
Thermal insulation products for building equipment and industrial 
installations - Factory made flexible elastomeric foam (FEF) products 
- Specification -  National Annex (NA) 
 
Wärmedämmstoffe für die technische Gebäudeausrüstung und für 
betriebstechnische Anlagen in der Industrie - Werkmäßig hergestellte 
Produkte aus flexiblem Elastomerschaum (FEF) - Spezifikation -  
Nationaler Anhang (NA) 
 
Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les 
installations industrielles - Produits manufacturés en mousse 
élastomère flexible (FEF) - Spécification - Annexe nationale (AN) 

 

 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение  

БДС EN 14304:2016/NА:2017 на етап обществено допитване за 
получаване на становища по неговото съдържание. Документът 
не трябва да се разглежда като български стандарт.  

Този проект е актуален до 20.09.2017 г. 

Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да 
бъде различно от това на проекта.  
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ПРЕДГОВОР 
 
 
Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения”. 
 
Този документ е разработен на базата на националния практически опит при производството и употребата 
на продукти от гъвкава еластомерна пяна (FEF), произведени в заводски условия, които се използват за 
топлоизолация на строителни съоръжения и промишлени инсталации с диапазон на работна температура 
приблизително от -200 °С до +175 °С. Той отчита също така изискванията на действащото национално 
техническо законодателство в областта на строителните продукти. 
 
Това национално приложение допълва БДС EN 14304:2016, който въвежда EN 14304:2016.  
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Стр. 4 
прБДС EN 14304:2016/NA:2017 

© БИС 2017 

NА.1 Обект и област на приложение 
 
Това национално приложение установява националните изисквания за определяне на експлоатационните 
показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на топлоизолационни 
продукти от гъвкава еластомерна пяна (FEF), произведени в заводски условия, които се използват за 
топлоизолация на строителни съоръжения и промишлени инсталации с диапазон на работна температура 
приблизително от -200 °С до +175 °С, и които отговарят на изискванията на БДС EN 14304:2016. 
 
Това национално приложение не противоречи на БДС EN 14304:2016 и се отнася само за тези точки на  
БДС EN 14304:2016 и информационно приложение ZA, в които се правят национални допълнения и 
уточнения с цел отчитане на конкретните климатични и географски условия в страната, както и на 
установените регионални и национални традиции и строителен опит.  
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Номерата на съдържащите се в това национално приложение точки съответстват на тези в  
БДС EN 14304:2016, като пред номера са изписани буквите NА (National Аnnex). 
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Приложение NA.ZA 

(информационно) 
 

НАЦИОНАЛНИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА МАРКИРОВКА СЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ 
ПРОДУКТИ ОТ ГЪВКАВА ЕЛАСТОМЕРНА ПЯНА (FEF) ЗА СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И 

ПРОМИШЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ, В СЪОТВЕТСТВИЕ 
С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 ЗА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

 
 
NA.ZA.1 Обект и област на приложение и съответни характеристики 
 
Това приложение NA.ZA има същия обект и област на приложение както точка NA.1 от това национално 
приложение. 
 
Таблица NA.ZA.1.1 дава националните изисквания за определяне и за постигане на гранични нива и класове 
на експлоатационните показатели на съществените характеристики за топлоизолационни продукти от 
гъвкава еластомерна пяна (FEF), произведени в заводски условия, които се използват за топлоизолация на 
строителни съоръжения и промишлени инсталации с диапазон на работна температура приблизително от 
 -200 °С до +175 °С.  
 
Производителят трябва да декларира геометричните размери: дебелина, дължина, широчина или вътрешен 
диаметър, както е подходящо. 
 

Таблица NA.ZA.1.1 - Национални изисквания за топлоизолационни продукти от гъвкава 
еластомерна пяна (FEF) за строителни съоръжения и промишлени инсталации, 

произведени в заводски условия 
 

Код: FEF - БДС EN 14304 – ST(+)i – ST (-)i – WSi - CLi – Fi – SIi - NAi –- pHi 
 

Съществена 
характеристика 

Начин на 
деклариране на 

експлоатационен 
показател 

клас/измерителна 
единица на нивото 

Метод за изпитване 
съгласно 

Национални изисквания за 
определяне на 

 
Коефициент на 
топлопроводност, λD 

 
W/(m⋅K) 

 

 
БДС EN 12667 

 
БДС EN 12939, за 
дебели продукти 

 
БДС EN ISO 13787 

 

 
Декларирано ниво 

 

Реакция на огън Клас по реакция на огън 
A1 до F БДС EN 13501-1 

 
Клас A1 до F 
Изискванията са определени в 
чл. 99, чл. 100, чл. 136, чл. 
149, чл. 449, чл. 466, чл. 467, 
чл. 487 и чл. 511 от Наредба № 
Iз-1971/29.10.2009 г. за 
строително-технически правила 
и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар, в 
зависимост от вида на 
инсталациите. 
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Таблица NA.ZA.1.1 - (продължение) 

 

Съществена 
характеристика 

Начин на 
деклариране на 

експлоатационен 
показател 

клас/измерителна 
единица на нивото 

Метод за изпитване 
съгласно 

Национални изисквания за 
определяне на 

 
Максимална работна 
температура, ST(+)i 

 
°С 

 
БДС EN 14706 

 
БДС EN 14707 

 

 
Декларирано ниво 

 

 
Минимална работна 
температура, ST(-)i 

 
°С 

 
БДС EN 14706 

 
БДС EN 14707 

 
БДС EN 14304, 
приложение B 

 

 
Декларирано ниво 

 

 
Кратковременно 
водопоглъщане при 
частично потопяване, 
WSi 

 
 

kg/m2 

 
БДС EN 1609 

 
БДС EN 13472 

 

 
 

Гранично ниво 
≤ 1,0  

 
 
Звукопоглъщане - 
коефициент на 
звукопоглъщане, 
AP, AW 

 

 
- 

 
БДС EN ISO 354 

 
Декларирано ниво 

 

 
Степен на отделяне на 
корозивни вещества: 
 
- водоразтворими йони 
– хлоридни, 
флуоридни, силикатни 
и натриеви йони: 
CLi, Fi, Sli, NAi 
 
- рH- стойност. 
 

 
 
 
 
 

mg/kg  
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

БДС EN 13468 

 
 
 
 

Декларирано ниво съгласно 
БДС EN 14304:2016 т. 4.3.6 
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