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елементи 

Национално приложение (NА)  

ICS 91.080.40; 01.040.91  

Products and systems for the protection and repair of concrete structures 
- Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - 
Part 3: Structural and non-structural repair - National Annex 
 
Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von 
Betontragwerken - Definitionen, Anforderungen, Qualitätsüberwachung 
und Beurteilung der Konformität - Teil 3: Statisch und nicht statisch 
relevante Instandsetzung - National Anhang 
 
Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en 
béton - Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la 
conformité - Partie 3 : Réparation structurale et réparation non structurale 
- Annexe nationale 

 

 

 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на БДС EN 1504-3:2006/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 за продукти и системи, използвани за възстановяване на конструктивни и неконструктивни 

бетонни елементи 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 1504-3:2006, който въвежда EN 15004-3:2005, и определя 

условията за неговото прилагане на територията на България. 

 
Това национално приложение съдържа само тези точки от БДС EN 1504-3:2006, в които се правят национални 

допълнения и уточнения, а именно Приложение ZA.1. 
 

Номерата на отделните точки и таблици съответстват на тези в БДС EN 1504-3:2006, като пред номера са 
изписани буквите NА. 
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NА.1 Обект и област на приложение 
 

Това национално приложение се прилага за разтвори и бетони за възстановяване, предназначени да се 
възстанови и/или замени дефектен бетон и да се предпази армировката, което е необходимо за удължаване 

на експлоатационния период на стоманобетонна конструкция, които отговарят на изискванията от БДС EN 
1504-3:2006. 

 

Този документ не противоречи на БДС EN 1504-3:2006, а само го допълва в частта Приложение 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 ремонт и възстановяване на бетонни и 

стоманобетонни 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 
 

След таблица ZA.1 се добавя следният текст и таблица NA.ZA.1. 
 
В таблица NA.ZA.1 са дадени националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на 

съществените характеристики на разтвори и бетони за възстановяване, използвани по възможност заедно с 
други продукти и системи, предназначени да се възстанови и/или замени дефектен бетон и да се предпази 

армировката, което е необходимо за удължаване на експлоатационния период на стоманобетонна 
конструкция, проявяваща влошаване на състоянието си съгласно БДС EN 1504-3:2006. 

 

Производителят декларира конкретната предвидена употреба на продуктите и системите за възстановяване 
на конструктивни и неконструктивни бетонни елементи в зависимост от принципите и методите съгласно БДС 

EN 1504-9:2008 както следва: 
 

Принцип 3 Възстановяване на бетон Метод 3.1 Ръчно полагане на разтвор 

  Метод 3.2 Допълнително отливане с бетон 
  Метод 3.3 Торкретиране с разтвор или бетон 

Принцип 4 Усилване на конструктивни 
елементи 

Метод 4.4 Допълване на напречното сечение с 
разтвор или бетон 

Принцип 7 Предпазване или 

възстановяване на пасивацията 

Метод 7.1 Увеличаване на покритието на 

армировката с разтвор или бетон 
  Метод 7.2 Замяна на повреден бетон 
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Таблица NA.ZA.1 – Национални изисквания за деклариране на експлоатационни показатели на 
продукти и системите за възстановяване на конструктивни  

и неконструктивни бетонни елементи 

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 

Якост на натиск Клас  

(MPa) 

БДС EN 12190 Гранични нива за клас 1 или клас 2 
или клас 3 или клас 4 съгласно 
БДС ЕN 1504-3:2006, таблица 3(1) 

Съдържание на хлоридни 
йони 1) 

% БДС EN 1015-17 ≤ 0,05  

Сцепление MPa БДС EN 1542 Гранично ниво съгласно 
БДС ЕN 1504-3:2006, таблица 3(3) 

Ограничено съсъхване/ 
набъбване (устойчивост 
на формата) 2) 3) 

− сцепление след 
изпитване на опън 

 
 
 

MPa  

 
 
 

БДС EN 12617-4 

 
 
 

Гранично ниво съгласно 
БДС ЕN 1504-3:2006, таблица 3(4) 

Устойчивост на 
карбонизация 1) 4)  

mm БДС EN 13295 dk ≤ контролен бетон (МС 0,45) 

Модул на еластичност 5) GPa БДС EN 13412 Гранично ниво съгласно БДС ЕN 
1504-3:2006, таблица 3(6) 

Термична съвместимост 6) 

− сцепление след цикли 

МРа БДС EN 13687-1 
или 

БДС EN 13687-2 
или 

БДС EN 13687-4 

Гранично ниво съгласно 
БДС ЕN 1504-3:2006, таблица 3 (7), 

(8), (9) 

Капилярна абсорбция 6) kg.m-2.h-0,5 БДС EN 13057 ≤ 0,5  

Реакция на огън Евроклас БДС EN 13501-1 Деклариран евроклас 

Опасни вещества - - Декларация на производителя 

1) Не се изисква за продукти, предназначени за възстановяване на неармиран бетон 

2) Не се изисква за метод за възстановяване 3.3 

3) Не се изисква, ако се извърши термично циклично изпитване 

4) Ако се изисква за дълготрайност при защита от корозия или възпрепятстване на корозия. Не се изисква, ако системата за 

възстановяване включва система за защита на повърхността с доказана защита срещу карбонизация (виж EN 1504-2) 

5) Изисква се при продукти, предназначени за усилване на конструктивни елементи чрез допълване на напречния профил с разтвор 

или бетон 

6) Ако се изисква 

 


