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EN 998-2:2016/NА ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗТВОР ЗА ЗИДАРИЯ 

Част 2: Разтвор за зидане 

Национално приложение (NА) 

ICS 91.100.10  

 
Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar - 
National Annex 
 
 
Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermörtel - 
Nationaler Anhang 
 
 
Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: 
Mortiers de montage des éléments de maçonnerie - Annexe 
nationale 

 

 

 
 
 
 
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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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 зидане за използване в строителството. Той отчита изискванията на действащото национално 

техническо законодателство в областта на строителните продукти.  

 
Този документ допълва EN 998-2:2016, въведен като БДС EN 998-2:2016 

 
.
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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 зидане за използване в 
строителството, който отговаря на изискванията на БДС EN 998-2:2016. 

 
Този документ не противоречи на БДС EN 998-2:2016 и се отнася за информационно приложение ZA, като 

допълва таблица ZA.1. 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: Номерът на таблицата, съдържаща се в това национално приложение, отговаря на номера на 
съответната таблица в БДС EN 998-2:2016, като пред номера са изписани буквите NА (National Annex). 
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Приложение NА.ZA 
(информационно) 

 

Взаимовръзка между този европейски стандарт и 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 се добавя следният текст и таблица NA.ZA.1. 
 

В таблица NA.ZA.1 са дадени националните изисквания за определяне и за постигане на гранични нива на 
експлоатационните показатели на съществените характеристики на разтвор зидане за използване в 

строителството съгласно БДС EN 998-2:2016. 
 

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

разтвор за зидане в зависимост от предвидената употреба 

Съществена характеристика Начин на 
деклариране на 

експлоатационен 
показател, 

клас/измeрителна 
единица на нивото 

Стандарт с метод за 
изпитване 

Национални 
изисквания за 
определяне на 

Якост на натиск 

(за проектни разтвори за зидане) 

Ниво (N/mm2) БДС EN 1015-11:2001, 

БДС EN 1015-11:2001/А1:2007 

Гранични нива за 
разтвори, 
съответстващи на 
точка 3.5.2.2 на 

БДС EN 998-2:2016: 

≥ 2,5 N/mm2 при 
летни условия; 

≥ 5 N/mm2при зимни 
условия 

Състав 
(за предписани разтвори за зидане) 

Съотношение на 
смесване на 
съставните 

материали по обем 
или по маса 

–  Декларирано 
съотношение на 
смесване 

Якост на сцепление 
(за проектни 
разтвори за зидане, 
предвидени за 
употреба в елементи 
с конструктивни 
изисквания)  

Якост на 
сцепление 
при срязване 

Ниво (N/mm2) БДС EN 1052-3:2004, 

БДС EN 1052-3:2002/А1: 2007 

или БДС EN 998-2:2016, 
приложение С 

Декларирано ниво – 
измерена или 
таблична стойност 

Якост на 
сцепление 
при огъване 

Ниво (N/mm2) БДС EN 1052-5:2006 Декларирано ниво 

Съдържание на хлориди (за разтвори, 
предвидена за зидане на армирана 
зидария) 

Ниво (% Cl по маса) БДС EN 1015-17:2004 

БДС EN 1015-17:2004/ А1:2006 

Гранично ниво 
≤ 0,1% 

Реакция на огън(за разтвори за 
външна мазилка, предвидени за 
използване върху елементи, за които 
се има 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 
зидане, предвидени за използване 

Ниво (kg/(m2.min0,5) БДС EN 1015-18:2003 Декларирано ниво 
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във външни елементи) 
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Таблица NA.ZA.1 (продължение) 

Съществена характеристика Начин на 
деклариране на 

експлоатационен 
показател, 

клас/измeрителна 
единица на нивото 

Стандарт с метод за 
изпитване 

Национални 
изисквания за 
определяне на 

Преминаване на водни пари (за 
разтвори с приложение във външни 
елементи)  

Ниво  
(коефициент на 

дифузия  ) 

БДС EN 1745:2012, 
таблица А.12 

Декларирано ниво – 
таблична стойност 

Топлопроводност /плътност   
(за разтвори с приложение в 
елементи, за които има изисквания за 
топлоизолация) 

Ниво  

λ10,dry,mat (W/m.K) 

БДС EN 1745:2012 

таблица А.12 

или точка 4.2.2 

Декларирано ниво - 
таблична или измерена 
стойност  
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