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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на БДС EN 1504-4:2005/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 за продукти и системи за конструктивно залепване 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 1504-4:2005, който въвежда EN 15004-4:2004, и определя 
условията за неговото прилагане на територията на България. 

 

Това национално приложение съдържа само тези точки от БДС EN 1504-4:2005, 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 1504-4:2005, като пред номера cа 

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

Това национално приложение се прилага за продукти и системи за конструктивно залепване, които се 
използват за конструктивно залепване на материали за усилване на съществуваща бетонна конструкция, 

включващи: 
 

1) Залепване на външни плочи от стомана или други подходящи материали (например влакнесто 

армиран състав) към повърхността на бетонна конструкция за усилване, включително оформяне на 
пластове от плочи със същата цел. 

2) Залепване на втвърден бетон към втвърден бетон, което обикновено се свързва с употребата на 
готови елементи при възстановяване и усилване. 

3) Полагане на пресен бетон върху втвърден бетон с използване на фуга с връзка чрез залепване между 

тях, при което те стават част от конструкция и се изисква да работят съвместно, 
 

и които отговарят на изискванията от БДС EN 1504-4:2005. 
 

Този документ не противоречи на БДС EN 1504-4:2005, 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 конструктивно залепване. 
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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.1a се добавя следният текст и таблица NA.ZA.1a: 
 

В таблица NA.ZA.1а са дадени националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на 

съществените характеристики на продукти за конструктивно залепване на усилващи плочи съгласно БДС EN 
1504-4:2005. 

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

продукти за конструктивно залепване на усилващи плочи 

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 сцепление при 
натоварване на опън 

N/mm2 БДС EN 12188 ≥ 14 

Отворено време 1) 2) min БДС EN 12188 Декларирана стойност ± 20% 

Срок на обработваемост 2) min БДС EN ISO 9514 Декларирана стойност 

Якост на срязване N/mm2 БДС EN 12188 ≥ 12 

Пълно свиване  % БДС EN 12617-1  

или 

БДС EN 12617-3 

≤ 0,1 

Модул на еластичност при 
натиск 

N/mm2 БДС EN 13412 ≥ 2 000 

Коефициент на топлинно 
разширение 

К -1 БДС EN 1770 ≤ 100 х 10-6 

Температура на прехода в 
стъкловидно състояние 

ºС БДС EN 12614 ≥ 40 

Реакция на огън Евроклас БДС EN 13501-1 Деклариран евроклас 

Дълготрайност N/mm2 БДС EN 13733 

 
Да издържа изпитването съгласно 
БДС EN 1504-4:2005, таблица 3.1 (14) 

Опасни вещества - - Декларация на производителя 

1)  Не е приложимо при продукти за инжектиране 

2)  Характеристиката се определя при минимална, стандартна и максимална температура на приложение 
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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 за конструктивно залепване на разтвор или бетон съгласно БДС 

EN 1504-4:2005. 
 

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

продукти за конструктивно залепване на разтвор или бетон 

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 сцепление  
- при огъване 1) 
- при опън 2) 3) 

описание БДС EN 12636 Да издържа изпитването съгласно 

БДС EN 1504-4:2005, таблица 3.2 (14) 

Якост на срязване N/mm2 БДС EN 12615 ≥ 6  

Якост на натиск N/mm2 БДС EN 12190 ≥ 30 

Пълно свиване  % БДС EN 12617-1  

или 

БДС EN 12617-3 

≤ 0,1 

Отворено време 3) 4) min БДС EN 12188 Декларирана стойност ± 20% 

Срок на обработваемост 
4) 

min БДС EN ISO 9514 Декларирана стойност 

Пригодност за 
приложение при 

специални условия на 
околната среда 

описание БДС EN 12636 

или 

БДС EN 12615 

Да издържа изпитването съгласно 

БДС EN 1504-4:2005, таблица 3.2 (13а) 

Модул на еластичност 
при натиск 

N/mm2 БДС EN 13412 ≥ 2 000 

Коефициент на топлинно 
разширение 

К -1 БДС EN 1770 ≤ 100 х 10-6 

Температура на прехода 
в стъкловидно състояние 

ºС БДС EN 12614 ≥ 40  

Реакция на огън Евроклас БДС EN 13501-1 Деклариран евроклас 

Дълготрайност N/mm2 БДС EN 13733 

 
Да издържа изпитването съгласно 
БДС EN 1504-4:2005, таблица 3.2 (15) 

Опасни вещества - - Декларация на производителя 

1)  При слепване на втвърден бетон към втвърден бетон 

2)  При слепване на пресен бетон към втвърден бетон 

3)  Не е приложимо при продукти за инжектиране  

4)  Характеристиката се определя при минимална, стандартна и максимална температура на приложение 

 


