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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение 
БДС EN 998-2:2016/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 
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© 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 
www.bds-bg.org. 
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СЪДЪРЖАНИЕ 
  Стр. 

 
Предговор  

 

NA.1 Обект и област на приложение  
 

Приложение NA.ZA (информационно) Взаимовръзка между този европейски стандарт 
 и Регламент (ЕС) № 305/2011  

 

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

 

 
Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 5 „Бетон и разтвори”. 

 

Този документ е разработен на базата на националния практически опит при производството и употребата 
на разтвор за външна и вътрешна мазилка за използване в строителството. Той отчита изискванията на 

действащото национално техническо законодателство в областта на строителните продукти. 
 

Този документ допълва БДС EN 998-1:2016, който въвежда EN 998-1:2016.  
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NА.1 Обект и област на приложение 
 

Този документ установява националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на 
съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на разтвор за външна и вътрешна 

мазилка за използване в строителството, който отговаря на изискванията на БДС EN 998-1:2016. 
 

Този документ не противоречи на БДС EN 998-1:2016 и се отнася за информационно приложение ZA, като 

допълва таблици ZA.1.1 и  ZA.1.2. С него се правят национални допълнения и уточнения, като се вземат 
предвид климатичните и географски условия в страната, както и установените регионални и национални 

традиции и строителен опит. 
 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Номерата на таблиците, съдържащи се в това национално приложение, отговаря на номерата на 
съответните таблици в БДС EN 998-1:2016, като пред номера са изписани буквите NА (National Annex). 
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Приложение NА.ZA 
(информационно) 

 
ТОЧКИ ОТ ТОЗИ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДПИСАНИЯТА НА 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011  
 
 

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 таблица ZA.1.1 се добавя следният текст и таблица NA.ZA.1.1. 

 

В таблица NA.ZA.1.1 са дадени националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели 
на съществените характеристики на разтвор за външна мазилка за използване в строителството съгласно 

БДС EN 998-1:2016. 
 

Таблица NA.ZA.1.1 – Национални изисквания за определяне на експлоатационни показатели на 
разтвор за външна мазилка в зависимост от предвидената употреба 

 
Съществена 

характеристика 
Начин на деклариране на 

експлоатационен 
показател, 

клас/измерителна 
единица на нивото 

Метод за изпитване 
съгласно 

Национални изисквания за 
определяне на  

Реакция на огън 
(за разтвори за външна 
мазилка, предвидена за 
използване върху 

елементи с изисквания 
за реакция на огън) 

Клас по реакция на огън БДС EN 13501-1:2007 
+А1:2009 

Деклариран клас 

Абсорбция на вода (за 
разтвори за външна 
мазилка, предвидена за 
използване върху 
външни елементи) 

Клас  
и 

само за разтвор R  – 

ниво (kg/m2)  

БДС EN 1015-18:2003 Деклариран клас  
и 

гранично ниво (за разтвор R) 

≥ 0,3 kg/m2 след 24 h 

Водопропускливост 
след цикли на 
атмосферни 
въздействия (само за 
разтвор за външна 

мазилка ОС

) 

Ниво (ml/cm2) 
 

БДС EN 1015-21:2003 
 

Гранично ниво   
≤ 1 ml/cm2 след 48 h 

Преминаване на водни 
пари (за разтвори за 
външна мазилка, 
предвидена за 
използване върху 
външни елементи) 

Ниво  
(коефициент на дифузия 

 ) 

БДС EN 1015-19:2001 
 
БДС EN 1015-19:2001 

/А1:2006 

Декларирано ниво 

 

за мазилки R и T – гранично ниво ≤ 

15 

Сцепление (за всички 
разтвори за външна 
мазилка с изключение 
на ОС) 

Ниво (N/mm2) 
и 

вид на разрушаване (FP) 

БДС EN 1015-12:2016 Декларирано ниво  
и вид на разрушаване (FP) 

 

                                                           

 ОС - разтвор за еднопластова външна мазилка; . 

 R - разтвор за възстановяване; . 

 Т - разтвор за топлоизолация;  
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Таблица NA.ZA.1.1 (продължение) 
 

Съществена 
характеристика 

Начин на 
деклариране на 

експлоатационен 
показател, 

клас/измерителна 
единица на нивото 

Метод за изпитване 
съгласно 

Национални изисквания за 
определяне на 

Сцепление след цикли на 
атмосферно въздействие 
(само за разтвор за 
външна мазилка ОС) 

Ниво (N/mm2) 
и 

вид на разрушаване (FP) 

БДС EN 1015-21:2003 Декларирано ниво  
и вид на разрушаване (FP) 

Топлопроводност / 
плътност (за разтвори за 
външна мазилка, 
предвидена за използване 
върху елементи с 
изискване за 
топлоизолация с 
изключение на Т)  

Ниво  
λ10,dry,mat (W/m.K) 

 

БДС EN 1745:2012 
Таблица А.12 

Декларирано ниво - таблична или 
измерена стойност при Р = 50 %)  

Топлопроводност  
(само за Т)  

Клас БДС EN 1745:2012, 
точка 4.2.2 

Деклариран клас 

 

След таблица ZA.1.2 се добавя следният текст и таблица NA.ZA.1.2. 
 

В таблица NA.ZA.1.2 са дадени националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели 
на съществените характеристики на разтвор за вътрешна мазилка за използване в строителството съгласно 

БДС EN 998-1:2016. 

 
Таблица NA.ZA.1.2 – Национални изисквания за определяне на експлоатационни показатели на 

разтвор за вътрешна мазилка в зависимост от предвидената употреба 
Съществена 

характеристика 
Начин на деклариране на 

експлоатационен 
показател, 

клас/измерителна 
единица на нивото 

Метод за изпитване 
съгласно 

Национални изисквания за 
определяне на  

Реакция на огън 
(за разтвори за 
вътрешна мазилка, 
предвидена за 
използване върху 
елементи с изисквания 
за реакция на огън) 

Клас по реакция на огън БДС EN 13501-1:2007 
+А1:2009 

Деклариран клас 

 

Таблица NA.ZA.1.2 (продължение) 
 

Съществена 
характеристика 

Начин на 
деклариране на 

експлоатационен 
показател, 

клас/измерителна 
единица на нивото 

Метод за изпитване 
съгласно 

Национални изисквания за 
определяне на 

Абсорбция на вода (за 
разтвори за вътрешна 
мазилка, предвидена за 
използване върху външни 

Клас  
и 

само за разтвор R  – 
ниво (kg/m2)  

БДС EN 1015-18:2003 Деклариран клас  
и 

гранично ниво (за разтвор R) 
≥ 0,3 kg/m2 след 24 h 

                                                           

 Т - разтвор за топлоизолационна мазилка 

 ОС - разтвор за еднопластова външна мазилка 
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елементи) 

Преминаване на водни 
пари (за разтвори за 
вътрешна мазилка, 
предвидена за използване 
върху външни елементи)  

Ниво  
(коефициент на дифузия 

 ) 

БДС EN 1015-19:2001 
 
БДС EN 1015-19:2001 

/А1:2006 

Декларирано ниво 

 

за мазилки R и T – 

гранично ниво ≤ 15 

Сцепление  Ниво (N/mm2) 
и 

вид на разрушаване (FP) 

БДС EN 1015-12:2016 Декларирано ниво  
и вид на разрушаване (FP) 

Топлопроводност / 
плътност (за разтвори за 
вътрешна мазилка, 
предвидена за използване 
върху елементи с 
изискване за 
топлоизолация с 
изключение на Т)  

Ниво  
λ10,dry,mat (W/m.K) 

 

БДС EN 1745:2012 
Таблица А.12 

Декларирано ниво - таблична или 
измерена стойност при Р = 50 %)  

Топлопроводност  
(само за Т)  

Клас БДС EN 1745:2012, 
точка 4.2.2 

Деклариран клас 

 

                                                                                                                                                                                                            

 R - разтвор за възстановяване; . 

 Т - разтвор за топлоизолационна мазилка 
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