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ЦИМЕНТ 

Състав, изисквания и критерии за 
съответствие на много нискотермични 

специални цименти 

Национално приложение (NА) 

ICS 91.100.10  

 
Cement - Composition, specifications and conformity criteria for very 
low heat special cements - National Annex 
 
 
Zement - Zusammensetzung, Anforderungen und 
Konformitätskriterien von Zement mit sehr niedriger 
Hydratationswärme - National Anhang 
 
 
Ciments - Composition, spécifications et critères de conformité de 
ciments speciaux à très faible chaleur d'hydratation - Annexe 
nationale 

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение 
БДС EN 14216:2015/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 2017-10-15 

 

 

Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да бъде различно от 
това на проекта 

 
 

 

 

 

 

 
      Стр. 1, вс. стр. 4 

© БИС 2017 Българският институт за стандартизация е носител на 
авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и частично, 
е възможно само с писменото разрешение на БИС, 
1797 София, кв. „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев”  № 13. 

Национален № за позоваване: 
prБДС ЕN 14216:2015/NА 

 

ПР
ОЕ
КТ



Стр.2 

БДС EN 14216:2015/NA 

© БИС 2017 

СЪДЪРЖАНИЕ 
Стр. 

 
Предговор 
 

NA.1 

 
Приложение NA.ZA 

 
 

NA.ZA.1  

 
 

Обект и област на приложение  

 
Точки на този европейски стандарт, отнасящи се до 

предписанията на Регламента на ЕС за строителни продукти  
 

Обект и област на приложение и съответни характеристики   

  

ПР
ОЕ
КТ



Стр.3  

БДС EN 14216:2015/NA 
 

© БИС 2017 

Предговор 

 
Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 4 „Цимент, вар и гипс” на основата на националния 

практически опит при производството и приложението на много нискотермични специални цименти за 
използване в строителството и е съобразен с климатичните и географски условия в страната. Той отчита 

също така изискванията на българската техническа нормативна уредба в областта на строителството и 
строителните продукти. 

 
Това национално приложение допълва EN 14216:2015, въведен като БДС EN 14216:2015, и определя 
условията за неговото прилагане на територията на България. 

 

NА.1 Обект и област на приложение 
 

Това национално приложение се прилага само за много нискотермични специални цименти за използване в 
строителството, които отговарят на изискванията на БДС EN 14216:2015. 

 

Този документ не противоречи на БДС EN 14216:2015, а само го допълва в частта Приложение ZA, точка 
ZA.1, като в табличен вид дава национални предписания, които да отчетат различните климатични и 

географски условия, различните нива на сигурност, както и установените регионални и национални 
традиции и опит при производството и приложението на много нискотермични специални цименти. 

 
Това национално приложение съдържа само тези точки от БДС EN 14216:2015, в които се правят 

национални допълнения и уточнения, а именно: 

 
— Приложение ZA 

- точка ZA.1. 
 

Номерата на отделните точки съответстват на тези в БДС EN 14216:2015, като пред номера cа изписани 

буквите NА. 
 

Номерът на добавената таблица съответства на този в БДС EN 14216:2015, като пред номера cа изписани 
буквите NА. 
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Приложение NА.ZA 
(информационно) 

 
Точки на този европейски стандарт, отнасящи се до предписанията на Регламента на 

ЕС за строителни продукти 
 

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

След таблица ZA.1 се добавя: 

 
За много нискотермични специални цименти за използване в строителството, включени в областта на 

приложение на този стандарт, националните изисквания за деклариране и за гранични нива на 
експлоатационните показатели на съществените характеристики се съдържат в следната таблица NA.ZA.1: 

 

Таблица NA.ZA.1 – Национални изисквания за деклариране на експлоатационни показатели на 
много нискотермични специални цименти в зависимост от предвидената употреба 

 
Съществена 

характеристика 
Начин на деклариране на 

експлоатационен 
показател 

клас/измерителна 
единица на нивото 

Стандарт с метод за 
изпитване 

Национални изисквания за 
деклариране/ 
гранично ниво 

Състав % по маса БДС EN 196-1:2016 БДС EN 14216:2015, точка 6, 
таблица 1 

Стандартна якост Клас по якост БДС EN 196-1:2016 Деклариран клас 

Време начало на 
свързване 

min БДС 196-3:2016 Декларирано ниво 

Обемопостоянство – 

разширение 

mm БДС 196-3:2016 Декларирано ниво 

Съдържание на сулфати 
(като SO3) 

% по маса БДС EN 196-2:2013 Декларирано ниво 

Съдържание на хлориди % по маса БДС EN 196-2:2013 Гранично ниво от: 
БДС EN 14216:2006, точка 7.3, 
таблица 3 

Пуцоланова активност 
(само за тип VLH ІV) 

Удовлетворява/не 
удовлетворява изпитването 

БДС EN 196-5:2011 Декларирано ниво 

Топлина на хидратация J/g БДС EN 196-8:2010 
БДС ЕN 196-9:2010 

Декларирано ниво 

Неразтворим остатък 
(само за тип VLH ІІІ) 

% по маса БДС ЕN 196-2:2013 Гранично ниво от: 
БДС EN 14216:2015, точка 7.3, 
таблица 3 

Загуби при накаляване 

(само за тип VLH ІІІ) 

% по маса БДС ЕN 196-2:2013 Гранично ниво от: 
БДС EN 14216:2015, точка 7.3, 
таблица 3 

Дълготрайност 
– – 

БДС EN 14216:2015, точка 7.4 

Отделяне на опасни 
вещества – съдържание 
на водоразтворим хром VІ 

% от теглото на цимента в 
сухо състояние 

БДС EN 196-10:2016 Гранично ниво: 
 ≤ 0,0002 
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