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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на БДС EN 1504-2:2005/NA 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 5 „Бетон и разтвори” на основата на националния 
практически опит при производството и употребата на продукти и системи за предпазване и възстановяване 

на бетонни конструкции, и по-специално такива за защита повърхността им, и е съобразен с климатичните и 
географски условия в страната. С него също така се отчитат изискванията на българската техническа 

нормативна уредба в областта на строителството и строителните продукти. 

 
Това национално приложение допълва БДС EN 1504-2:2005, който въвежда EN 15004-2:2004, и определя 

условията за неговото прилагане на територията на България. 

 
Това национално приложение съдържа само тези точки от БДС EN 1504-2:2005, в които се правят национални 

допълнения и уточнения, а именно: 
— Приложение ZA 

- точка ZA.1; 
 

Номерата на отделните точки и таблици съответстват на тези в БДС EN 1504-2:2005, като пред номера cа 

изписани буквите NА. 
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NА.1 Обект и област на приложение 
 

Това национално приложение се прилага за определяне на експлоатационните показатели на съществените 
характеристики във връзка с предвидената употреба на продукти и системи за предпазване и възстановяване 

на бетонни конструкции, и по-специално такива за защита на повърхността им, които отговарят на 
изискванията от БДС EN 1504-2:2005. 

 

Този документ не противоречи на БДС EN 1504-2:2005, а само го допълва в частта Приложение ZA, точка 
ZA.1, като в табличен вид са дадени национални предписания, с които се отчитат различните климатични и 

географски условия, различните нива на сигурност, както и установените регионални и национални традиции 
и опит при производството и приложението на продукти и системи за предпазване и възстановяване на 

бетонни конструкции. 
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Приложение NА.ZA 
(информационно) 

 
Връзка на този европейски стандарт с Регламент (ЕС) №305/2011 

 
NA.ZA.1 Обект и област на приложение и съответни характеристики 
 

В таблици от NA.ZA.1а до NA.ZA.1g са дадени националните изисквания за определяне на експлоатационните 

показатели на съществените характеристики на продукти и системи за предпазване на бетонни конструкции  
в зависимост от принципите и методите съгласно БДС EN 1504-9:2008. 

 
Производителят декларира конкретната предвидена употреба на продукта в зависимост от принципите и 

методите съгласно БДС EN 1504-9:2008 както следва: 
 

За принцип 1 (PI)  Предпазване срещу проникване 

1.1 Хидрофобно импрегниране (Н) 
1.2 Импрегниране (I) 

1.3 Покритие (С) 
 

За принцип 2 (MC)  Контрол на влажността 

    2.1 Хидрофобно импрегниране (Н) 
2.2 Покритие (С) 

 
За принцип 5 (PR)  Физична устойчивост/Подобряване на повърхността 

5.1 Покритие (С) 

5.2 Импрегниране (I) 
 

За принцип 6 (RC)  Устойчивост на химични въздействия 
    6.1 Покритие (С) 

 
За принцип 8 (IR)  Увеличаване на съпротивлението чрез ограничаване съдържанието на влага 

    8.1 Хидрофобно импрегниране (Н) 

    8.2 Покритие (С) 
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След таблица ZA.1а се добавя следният текст и таблица NA.ZA.1а. 
 

В таблица NA.ZA.1а са дадени националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на 
съществените характеристики на продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни 

конструкции - продукти за предпазване на повърхността – хидрофобно импрегниране (Н), които съгласно БДС 
EN 1504-2:2005 отговарят на следните предвидени употреби: 

 

− предпазване срещу проникване (1.1) 

 

− контрол на влажността (2.1) 
 

− увеличаване на съпротивлението (8.1) 

 
Таблица NA.ZA.1а – Национални изисквания за деклариране на експлоатационни показатели на 

продукти за предпазване на повърхността – хидрофобно импрегниране 

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 

1 2 3 4 

Дълбочина на проникване Клас БДС EN 14630 1) Гранични нива за клас I или клас II 
съгласно 
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 3 (19) 

Абсорбция на вода и 
устойчивост на алкалии 

% 

спрямо необработено 
пробно тяло 

БДС EN 13580 Гранични нива съгласно  
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 3 (23) 

Степен на изсушаване Клас БДС EN 13579 Гранични нива за клас I или клас II 
съгласно 
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 3 (24) 

Загуба на маса след 
замразяване-
размразяване със сол 2) 

Описание БДС EN 13581 Да удовлетворява изпитването 

Опасни вещества - - Декларация на производителя 

1) Методът се прилага с измененията, дадени в БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 3 (19) 

2) Характеристиката се оценява, само когато продуктът е предназначен за конструкции, които могат да бъдат в контакт с 

размразяващи соли 
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След таблица ZA.1b се добавя следният текст и таблица NA.ZA.1b: 
 

В таблица NA.ZA.1b са дадени националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на 
съществените характеристики на продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни 

конструкции - продукти за предпазване на повърхността – импрегниране (I), чиято предвидена употреба 
съгласно БДС EN 1504-2:2005 е предпазване срещу проникване (1.2). 

 

Таблица NA.ZA.1b – Национални изисквания за деклариране на експлоатационни показатели на 

продукти за предпазване на повърхността – импрегниране – предпазване срещу проникване 

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 

1 2 3 4 

Пропускливост на водни 
пари 1) 

Клас БДС EN ISO 7783 Гранични нива за клас I, клас II или 
клас III, съгласно  
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 4 (7) 

Капилярна абсорбция на 
вода  

kg/m2.h0,5 БДС EN 1062-3 w < 0,1 

Устойчивост на химични 
въздействия 2) 

Описание БДС EN ISO 2812-1 Да удовлетворява изпитването 
съгласно 
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 4 (11) 

Термична съвместимост 1)  

- сцепление след цикли 3) 

Описание 

и 

N/mm2 

БДС EN 13687-1 

или 

БДС EN 13687-2 
или 

БДС EN 13687-3 

Да удовлетворява изпитването  

и 

гранично ниво в зависимост от 
натоварването 

съгласно 

БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 4 (9) 

Сцепление при 
натоварване на опън 1) 

N/mm2 БДС EN 1542 4) Гранично ниво в зависимост от 
натоварването съгласно 
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 4 (15) 

Реакция на огън Евроклас БДС EN 13501-1 Деклариран евроклас 

Дълбочина на 
проникване 

mm БДС EN 14630 5)  5 

Опасни вещества - - Декларация на производителя 

1) Характеристиката се оценява, когато е приложимо 

2) Характеристиката се оценява, когато продуктът е предвиден за конструкции, изложени на химични въздействия 

3) Броят и видът на циклите е съгласно БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 4 (9) 

4) Методът се прилага съобразно БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 4 (15) 

5) Методът се прилага с измененията, дадени в БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 4 (19) 
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След таблица ZA.1с се добавя следният текст и таблица NA.ZA.1с: 
 

В таблица NA.ZA.1с са дадени националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на 
съществените характеристики на продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни 

конструкции - продукти за предпазване на повърхността – импрегниране (I), чиято предвидена употреба 
съгласно БДС EN 1504-2:2005 е физична устойчивост (5.2) 

 

Таблица NA.ZA.1c – Национални изисквания за деклариране на експлоатационни показатели на 

продукти за предпазване на повърхността – импрегниране – физична устойчивост 

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 

1 2 3 4 

Устойчивост на 
изтриваемост  

mg 

или 

Клас 

БДС EN ISO 5470-1 

или 

БДС EN 13892-3, 4, 5 

Декларирано ниво 

или 

деклариран клас 

Капилярна абсорбция на 
вода 

kg/m2.h0,5 БДС EN 1062-3 w < 0,1 

Термична съвместимост 1) 

- сцепление след цикли 2) 

Описание 

и 

N/mm2 

БДС EN 13687-1 
или 

БДС EN 13687-2 
или 

БДС EN 13687-3 

Да удовлетворява изпитването 
и 

гранично ниво в зависимост от 
натоварването 

съгласно 
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 4 (9) 

Устойчивост на удар Клас БДС EN ISO 6272-1 Гранични нива за клас I, клас II или 
клас III, съгласно БДС ЕN 1504-2: 
2005, таблица 4 (14) 

Сцепление при 
натоварване на опън 

N/mm2 БДС EN 1542 3) Гранично ниво в зависимост от 
натоварването съгласно БДС ЕN 1504-
2:2005, таблица 4 (15) 

Реакция на огън Евроклас БДС EN 13501-1 Деклариран евроклас 

Дълбочина на 
проникване 

mm БДС EN 14630 4)  5 

Опасни вещества - - Декларация на производителя 

1) Характеристиката се оценява, когато е приложимо 

2) Броят и видът на циклите са съгласно БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 4 (9) 

3) Методът се прилага съобразно БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 4 (15) 

4) Методът се прилага с измененията, дадени в БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 4 (19) 
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След таблица ZA.1d се добавя следният текст и таблица NA.ZA.1d: 
 

В таблица NA.ZA.1d са дадени националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на 
съществените характеристики на продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни 

конструкции - продукти за предпазване на повърхността – покритие (С), чиято предвидена употреба съгласно 
БДС EN 1504-2:2005 е предпазване срещу проникване (1.3) 

 

Таблица NA.ZA.1d – Национални изисквания за деклариране на експлоатационни показатели на 

продукти за предпазване на повърхността – покритие за предпазване срещу проникване 

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 

1 2 3 4 

Линейно съсъхване 1) % БДС EN 12617-1 ≤ 0,3  

Пропускливост на СО2 m БДС EN 1062-6 2) sD > 50 

Пропускливост на водни 
пари 

Клас БДС EN ISO 7783 Гранични нива за клас I, клас II или 
клас III, съгласно 
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 5 (7) 

Капилярна абсорбция на 
вода  

kg/m2.h0,5 БДС EN 1062-3 w < 0,1 

Термична съвместимост 3) 

- сцепление след цикли 4) 

Описание 
и 

N/mm2 

БДС EN 13687-1 
или 

БДС EN 13687-2 
или 

БДС EN 13687-3 

Да удовлетворява изпитването 
и 

гранично ниво в зависимост от 
натоварването 

съгласно БДС ЕN 1504-2:2005, 

таблица 5 (9) 

Устойчивост на химични 
въздействия 5) 

Описание БДС EN ISO 2812-1 Да удовлетворява изпитването 
съгласно 
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 5 (11) 

Способност за 
премостване на 
пукнатини 6) 

Клас БДС EN 1062-7 Гранични нива за класовете съгласно 
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 6 и 
таблица 7  

Сцепление при 
натоварване на опън 

N/mm2 БДС EN 1542 7) Гранично ниво в зависимост от 
натоварването съгласно 
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 5 (15) 

Реакция на огън Евроклас БДС EN 13501-1 Деклариран евроклас 

Опасни вещества - - Декларация на производителя 

1) Оценява се само за твърди системи с използвана дебелина ≥ 3 mm 

2) Кондиционирането на пробните тела преди изпитването трябва да бъде в съответствие с prEN 1062-11:2002, 4.3 

3) Характеристиката се оценява, когато е приложимо 

4) Броят и видът на циклите са съгласно БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 4 (9) 

5) Характеристиката се оценява, когато продуктът е предвиден за конструкции, подложени на химични въздействия 

6) Когато се изисква от проекта 

7) Методът се прилага съобразно БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 5 (15) 
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След таблица ZA.1.е се добавя следният текст и таблица NA.ZA.1е: 
 

В таблица NA.ZA.1е са дадени националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на 
съществените характеристики на продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни 

конструкции - продукти за предпазване на повърхността – покритие (С), чиято предвидена употреба съгласно 
БДС EN 1504-2:2005 е покритие за контрол на влажността (2.2) и увеличаване на съпротивлението (8.2). 

 

Таблица NA.ZA.1е – Национални изисквания за деклариране на експлоатационни показатели на 
продукти за предпазване на повърхността – покритие за контрол на влажността и увеличаване 

на съпротивлението 

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 

1 2 3 4 

Линейно съсъхване 1) % БДС EN 12617-1 ≤ 0,3  

Пропускливост на водни 
пари 

Клас БДС EN ISO 7783 Гранични нива за клас I, клас II или 
клас III, съгласно 

БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 5 (7) 

Капилярна абсорбция на 
вода  

kg/m2.h0,5 БДС EN 1062-3 w < 0,1 

Термична съвместимост 2) 

- сцепление след цикли 3) 

Описание 

и 

N/mm2 

БДС EN 13687-1 
или 

БДС EN 13687-2 
или 

БДС EN 13687-3 

Да удовлетворява изпитването 
и 

гранично ниво в зависимост от 
натоварването 

съгласно 
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 5 (9) 

Способност за 
премостване на 
пукнатини 4) 

Клас БДС EN 1062-7 Гранични нива за класовете съгласно 
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 6 и 
таблица 7 

Сцепление при 
натоварване на опън 

N/mm2 БДС EN 1542 5) Гранично ниво в зависимост от 
натоварването съгласно 
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 5 (15) 

Реакция на огън Евроклас БДС EN 13501-1 Деклариран евроклас 

Опасни вещества - - Декларация на производителя 

1)  Оценява се само за твърди системи с използвана дебелина ≥ 3 mm 

2)  Характеристиката се оценява, когато е приложимо 

3)  Броят и видът на циклите са съгласно БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 4 (9) 

4)  Когато се изисква от проекта 

5)  Методът се прилага съобразно БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 5 (15) 
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След таблица ZA.1f се добавя следният текст и таблица NA.ZA.1f: 
 

В таблица NA.ZA.1f са дадени националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на 
съществените характеристики на продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни 

конструкции - продукти за предпазване на повърхността – покритие (С), чиято предвидена употреба съгласно 
БДС EN 1504-2:2005 е физична устойчивост (5.1). 

 

Таблица NA.ZA.1f – Национални изисквания за деклариране на експлоатационни показатели на 

продукти за предпазване на повърхността – покритие – физична устойчивост 

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 

1 2 3 4 

Линейно съсъхване 1) % БДС EN 12617-1 ≤ 0,3  

Якост на натиск 2) Клас  БДС EN 12190 Гранични нива за клас I или клас II 
съгласно 
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 5 (2) 

Устойчивост на 
изтриваемост  

mg 

или 

Клас 

БДС EN ISO 5470-1 

или 

БДС EN 13892-3, 4, 5 

Декларирано ниво 

или 

деклариран клас 

Капилярна абсорбция на 
вода  

kg/m2.h0,5 БДС EN 1062-3 w < 0,1  

Термична съвместимост 2) 

- сцепление след цикли 3) 

Описание 

и 

N/mm2 

БДС EN 13687-1 
или 

БДС EN 13687-2 

или 

БДС EN 13687-3 

Да удовлетворява изпитването 
и 

гранично ниво в зависимост от 

натоварването 

съгласно 

БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 5 (9) 

Способност за 
премостване на 
пукнатини 4) 

Клас БДС EN 1062-7 Гранични нива за класовете съгласно 
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 6 и 
таблица 7 

Устойчивост на удар Клас БДС EN ISO 6272-1 Гранични нива за клас I, клас II или 
клас III, съгласно 
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 5 (14) 

Сцепление при 
натоварване на опън 

N/mm2 БДС EN 1542 5) Гранично ниво в зависимост от 
натоварването съгласно 
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 5 (15) 

Реакция на огън Евроклас БДС EN 13501-1 Деклариран евроклас 

Опасни вещества - - Декларация на производителя 

1)  Оценява се само за твърди системи с използвана дебелина ≥ 3 mm 

2)  Характеристиката се оценява, когато е приложимо 

3)  Броят и видът на циклите са съгласно БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 4 (9) 

4)  Когато се изисква от проекта 

5)  Методът се прилага съобразно БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 5 (15) 
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След таблица ZA.1g се добавя следният текст и таблица NA.ZA.1g: 
 

В таблица NA.ZA.1g са дадени националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на 
съществените характеристики на продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни 

конструкции - продукти за предпазване на повърхността – покритие (С), чиято предвидена употреба съгласно 
БДС EN 1504-2:2005 е устойчивост на химични въздействия (6.1) 

 

Таблица NA.ZA.1g – Национални изисквания за деклариране на експлоатационни показатели на 

продукти за предпазване на повърхността – покритие – устойчивост на химични въздействия 

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 

1 2 3 4 

Линейно съсъхване 1) % БДС EN 12617-1 ≤ 0,3  

Якост на натиск 2) Клас БДС EN 12190 Гранични нива за клас I или клас II 
съгласно 
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 5 (2) 

Капилярна абсорбция на 
вода  

kg/m2.h0,5 БДС EN 1062-3 w < 0,1  

Термична съвместимост 2) 

- сцепление след цикли 3) 

Описание 

и 

N/mm2 

БДС EN 13687-1 
или 

БДС EN 13687-2 
или 

БДС EN 13687-3 

Да удовлетворява изпитването 
и 

гранично ниво в зависимост от 
натоварването 

съгласно БДС ЕN 1504-2:2005, 
таблица 5 (9) 

Устойчивост на силни 
химични въздействия 

Описание  
и 

Клас 

БДС EN 13529 Да издържа изпитването съгласно 
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 5 (12)  

Способност за 
премостване на 
пукнатини 4) 

Клас БДС EN 1062-7 Гранични нива за класовете съгласно 
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 6 и 
таблица 7 

Сцепление при 
натоварване на опън 

N/mm2 БДС EN 1542 5) Гранично ниво в зависимост от 
натоварването съгласно 
БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 5 (15) 

Реакция на огън Евроклас БДС EN 13501-1 Деклариран евроклас 

Опасни вещества - - Декларация на производителя 

1)  Оценява се само за твърди системи с използвана дебелина ≥ 3 mm 

2)  Характеристиката се оценява, когато е приложимо. 
3)  Броят и видът на циклите са съгласно БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 4 (9) 

4)  Когато се изисква от проекта 

5)  Методът се прилага съобразно БДС ЕN 1504-2:2005, таблица 5 (15) 

 


