
    

BULGARKONTROLA S.A. SOFIA, 
Conformity Assessment Directorate

23 Sitnyakovo bulv. 1505 Sofia,  Bulgaria

Входящ / Ingoing №……….……/………………

ЗАЯВЛЕНИЕ 
За сертификация на БЕТОН

В съответствие с български национални изисквания за влагането на строителни
продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба

Долуподписаният/ Undersigned ............................................................................
( Име и длъжност на представляващия фирмата заявител/Name and family name representative of applicant)

Наименование 
на фирмата  заявител

Адрес на заявителя 

ЕИК: ДДС No :

Тел: Факс: E-mail:

Бетон: обикновен/ тежък/ лек
Само уплътняващ се бетон

Означение на бетона*:
C хх/хх_SSх_S Dmaxхх _S Cl хх_S Cw_S_S Cfr_SХ _S_S

*клас по якост на натиск (С);
*клас по консистенция (S));
*максимален размер на ДМ (Dmax);
*клас по съдържание на хлориди (Cl);
*клас по водонепропускливост( Cw );
*клас по дълбочина на проникване на вода (Cd );  
*клас по мразоустойчивост (Cfr )
* клас по въздействие ( Х..)

Стандарт 

Адрес на 
производствената площадка 

Декларация/ Declaration
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1. Потвърждавам верността на информацията в заявлението, както и че  не е
подадено заявление за оценяване на съответствието към друг ЛОС.

2. Запознат  съм  с  изискванията  и  условията  на  Дирекция  „ОС”към
Булгарконтрола АД за оценяване съответствието на продуктите

3. Списък на приложените документи/ List of Enclosed Documentation*

1. Валиден сертификат по ISO 9001 

2. Общ  списък  на  документите  от  Системата  за  управление  на
качеството 

3. Процедура  за входящ, производствен  и краен контрол

4. Протоколи от първоначално изпитване на 5 замеса от всеки проектен 
клас бетон 

5. Заверени рецептурни състави 

6. Протоколи от акредитирани лаборатории ( ако има такива) 

7. Сертификат за акредитация на лабораторията ( ако има) 

8. Списък на основните материали за производство и одобрени 
доставчици 

9. Списък на използваните методи за изпитване

10. Списък  на  техническите  средства  за  измерване  и  изпитване  на
собствената лаборатория и план за калибриране  

11. Инструкция за приложение и експлоатация 

12. Документи за фирмена регистрация  на заявитетеля 

* Забележка 1:Вярното се загражда

Лице за контакт :.............................................................................................
( Име, фамилия)

Телефон:...........................................................
Факс:.................................................................
е-mail :..............................................................

Място………………, Дата……… Подпис:.......................
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