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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ N. CPR-BG/0001 

1) Уникален идентификационен код на типа продукт: ADESILEX P9 GREY 

2) Предвидени употреби:  Подобрено циментово лепило за керамични стенни и подови плочки 
за вътрешна и външна облицовка  

3) Производител: МАПЕИ БЪЛГАРИЯ ЕООД – България - София 1715, MM Бизнес център, бул. 
Александър Малинов 2A, ет. 4, офис 402 – www.mapei.bg 

4) Системи за ОППЕП: Система 3     

5) Хармонизирани стандарти:  EN 12004:2007+A1:2012  
 
Нотифицирани органи: 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, N. 1950 

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB), N. 1488 

6) Декларирани експлоатационни показатели: 

Съществени характеристики Eксплоатационни показатели 
Реакция на огън: 
Якост на сцепление: 
 
Дълготрайност срещу: 
- климатични/топлинни 

въздействия: 
- вода/въздействие на влага: 
- цикли 

замразяване/размразяване: 
Отделяне на 
опасни вещества: 

Клас A1-A1FL 
изразена като: 
- начална якост на сцепление при опън  1,0 N/mm2 
изразена като: 
- якост на сцепление при опън след термично третиране  

1,0 N/mm2 
- якост на сцепление при опън след потапяне във вода  1,0 

N/mm2 
- якост на сцепление при опън след цикли 

замразяване/размразяване  1,0 N/mm2 
NPD  

Експлоатационните показатели на горепосочения продукт съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели. 
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава, в съответствие с Регламент (ЕС) 
№305/2011, изцяло на отговорността на производителя, посочен по-горе. 
Подписано за и от името на производителя от:    Пламен Петров – Управител 
 
София, 01/11/2021      ……………………………………………. 

Информация по REACH: информацията, посочена в член 31, или, в зависимост от случая, в член 
33 от Регламент (EО) №1907/2006 и последващите му изменения, се предоставя в 
Информационния лист за безопасност, който MAPEI осигурява на електронната си страница, 
заедно с настоящата Декларация за експлоатационни показатели. 
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ДЕП в Pdf формат е достъпна на уебсайта на Mapei  
Ревизия 2 забележки: Продуктът е непроменен...Нов  формат на ДЕП...Нов адрес на 

регистрация на производителя 
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CE MARKING 
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CPR-BG/0001 

 EN 12004 
ADESILEX P9 GREY 

 Подобрено циментово лепило за керамични стенни и подови плочки за вътрешна и външна 
облицовка  

Реакция на огън: 
Якост на сцепление: 
 
Дълготрайност срещу: 
- климатични/топлинни 

въздействия: 
- вода/въздействие на влага: 
- цикли 

замразяване/размразяване: 
Отделяне на 
опасни вещества: 

Клас A1-A1FL 
изразена като: 
- начална якост на сцепление при опън  1,0 N/mm2 
изразена като: 
- якост на сцепление при опън след термично третиране  1,0 

N/mm2 
- якост на сцепление при опън след потапяне във вода  1,0 

N/mm2 
- якост на сцепление при опън след цикли 

замразяване/размразяване  1,0 N/mm2 
NPD  

 

 

 

 

Забележка: 

MAPEI осигурява настоящото приложение заедно с ДЕП, за да направи консултирането с СЕ 
маркировката по-лесно за международните клиенти. Приложената СЕ маркировка може да се 
различава незначително в сравнение с тази, принтирана върху съответната опаковка или 
документация, поради: 

- NPD (No Performance Determined) стойности може да бъдат пропуснати в CE маркировката 
- графични адаптации заради липса на място върху опаковката или използвани методи на 

печат, 
- различен език (една и съща опаковка може да се използва от няколко държави), 
- продуктът е бил вече на склад, когато е въведено обновяването на СЕ маркировката, 
- печатни грешки.
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