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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение 
БДС EN 13967:2012+A1:2017/NА:2020 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 2020-10-02. 
 

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 пластмасови и каучукови влагонепроницаеми мушами, включително пластмасови и каучукови мушами за 

подземни части на сгради. Той отчита също така изискванията на действащото национално техническо 

законодателство в областта на строителните продукти. 
 

Това национално приложение допълва БДС EN 13967:2012+А1:2017, който въвежда  
EN 13967:2012+А1:2017.  

 
Това национално приложение съдържа само тези части на БДС EN 13967:2012+А1:2017, в които се правят 

национални допълнения и уточнения, а именно: 

 
- точка 5, подточки 5.8 и 5.13; 

 
- приложение ZA – добавя се таблица NA.ZA.1.1. 

 

Номерата на съдържащите се в това национално приложение точки съответстват на тези в  
БДС EN 13967:2012+А1:2017, като пред номера са изписани буквите NА (National Аnnex). 

 
Добавените точки и таблици следват във възходящ ред номерацията на точките и таблиците в 

БДС EN 13967:2012+А1:2017, като пред номера са изписани буквите NA. 
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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 пластмасови и 

каучукови влагонепроницаеми мушами, включително пластмасови и каучукови мушами за подземни части 

на сгради. Тези мушами отговарят на изискванията на БДС EN 13967:2012+А1:2017. 
 

Това национално приложение не противоречи на БДС EN 13967:2012+А1:2017 и се отнася само за тези 
точки на БДС EN 13967:2012+А1:2017 и от 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.  
 

 
NA.5.8  Устойчивост на водонепропускливост 

 
NA.5.8.1 След стареене/разграждане 

 

След текста на точка 5.8.1 се добавя следния текст: 
 

Пластмасови и каучукови влагонепроницаеми мушами тип А и тип V трябва да са водонепропускливи при 
налягане 2 кРа след изкуствено стареене. 

 

Пластмасовите и каучукови мушами за подземни части на сгради тип Т трябва да са водонепропускливи при 
налягане 60 кРа след изкуствено стареене. 

 
NA.5.8.2 След химично въздействие 

 
След текста на точка 5.8.2 се добавя следния текст: 
 

Пластмасови и каучукови влагонепроницаеми мушами тип А и тип V трябва да са водонепропускливи при 
налягане 2 кРа след химическо въздействие. 

 
Пластмасовите и каучукови мушами за подземни части на сгради тип Т трябва да са водонепропускливи при 

налягане 60 кРа след химическо въздействие. 

 
NА.5.13 Съпротивление при статично натоварване 

 
След текста на точка 5.13 се добавя следния текст: 
 
Съпротивлението на статично натоварване на пластмасови и каучукови влагонепроницаеми мушами, 

включително пластмасови и каучукови мушами за подземни части на сгради трябва да бъде 20 kg. 
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Приложение NA.ZA 
(информационно) 

 

Национални предписания за маркировка се на огъваеми армирани битумни мушами 
за покривни хидроизолации в съответствие с Регламент № 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. 

 

След текста на точка ZA.1 се добавя следният текст и таблица NA.ZA.1.1: 
 

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 пластмасови и каучукови 

влагонепроницаеми мушами, включително пластмасови и каучукови мушами за подземни части на сгради. 

 
Таблица NA.ZA.1.1 - Национални изисквания за определяне на експлоатационните показатели 

на пластмасови и каучукови влагонепроницаеми мушами, включително пластмасови и 

каучукови мушами за подземни части на сгради 

Съществена 
характеристика 

Начин на деклариране 
на експлоатационен 

показател 
клас/измерителна 
единица на нивото 

Стандарт с 
метод за 

изпитване 

Национални изисквания за 
деклариране/гранично ниво/клас 

Водонепропускливост MPa БДС EN 1928, 
метод А или 
метод В 

Гранично ниво: 

- 0,002 MPa – за пластмасови и каучукови 
влагонепроницаеми мушами тип А и тип V 

- 0,06 MPa – за пластмасови 

каучукови мушами за подземни 

части на сгради тип Т 

Съпротивление на удар mm БДС EN 12691 Гранично ниво ≥ 300 mm 

Якост при опън 
(надлъжно и напречно) 

 

N/50 mm 
 
 

или 

N/mm² 

 

БДС EN 12311-2, 
метод А или 
метод В 

или 

БДС ЕN 13859-1 

Гранично ниво: 

- за мушами с армираща основа:  

 ≥ 150 N/50 mm (надлъжно) 
 и ≥ 200 N/50 mm (напречно); 

- за мушами без армираща основа: 

 ≥ 0,9 N/mm2 (надлъжно) 
 и ≥ 0,9 N/mm2 (напречно);  

Относително 
удължение при опън 
(надлъжно и напречно) 

% БДС EN 12311-2 Гранично ниво: 

- за мушами с армираща основа ≥ 100 %; 

- за мушами без армираща основа ≥ 100 % 

Съпротивление при 
статично натоварване 

kg БДС EN 12730, 
метод С 

Гранично ниво: 20 kg 

Съпротивление на 
раздиране (със стебло 
на гвоздей) 

N БДС EN 12310-2 Гранично ниво: ≥ 180 N 

Прегъване при ниска 
температура 

°C БДС EN 495-5 Гранично ниво:  ≤ - 20 °C 
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Таблица NA.ZA.1.1 (продължение) 

Съществена 
характеристика 

Начин на деклариране 
на експлоатационен 

показател 
клас/измерителна 
единица на нивото 

Стандарт с 
метод за 

изпитване 

Национални изисквания за 
деклариране/ 

гранично ниво/клас 

Съпротивление на 
срязване на 
снажданията 

N/50 mm БДС EN 12317-2 Гранично ниво: 

Скъсване извън снаждането 

или 

Разлепване при якост, по-голяма от якостта 
на опън на мушамата 

Водонепропускливост 
след стареене / 
разграждане 

MPa БДС EN 1296 

и 

БДС EN 1928, 
метод А или 

метод В 

Гранично ниво: 

0,002 MPa – за пластмасови и каучукови 
влагонепроницаеми мушами тип А и тип V 

0,06 MPa – за пластмасови каучукови 

мушами за подземни части на сгради тип Т 

Водонепропускливост 
след химично 
въздействие 

MPa БДС EN 1847 

и 

БДС EN 1928, 
метод А или 
метод В 

Гранично ниво: 

0,002 MPa – за пластмасови и каучукови 
влагонепроницаеми мушами тип А и тип V 

0,06 MPa  – за пластмасови каучукови 
мушами за подземни части на сгради тип Т 

Съвместимост с битум 
(водонепропускливост) 

 БДС EN 1548 

и 

БДС EN 1928, 
метод А или 
метод В 

Гранично ниво: 

0,002 MPa – за пластмасови и каучукови 
влагонепроницаеми мушами тип А и тип V 

0,06 MPa  – за пластмасови каучукови 
мушами за подземни части на сгради тип Т 

 


