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Декларация за експлоатационни показатели 
ПРИЛОЖЕНИЕ III, РЕГЛАМЕНТ (EU) No. 305/2011 

 
 No. DOP.A_-PA.003.BG 
 
 
 
 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Aquapan 

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява 
да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията 
на член 11, параграф 4: 

A_-PA  
(lot No. see packaging label) 
Metal roofing sheet for do-it-yourself 

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в 
съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както 
е предвидено от производителя: 

For roof and external wall covering  
according to EN14782 - 2006.  

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана 
търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно 
изискванията на член 11, параграф 5: 

Metrotile ® 

Metrotile Europe N.V. 
Michielenweg 3, 3700 TONGEREN, Belgium 
Tel. +32 12 24 18 01 | Fax. +32 12 24 18 02 
Email: info@metrotile.eu 

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения 
представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в 
член 12, параграф 2: 

Not applicable  

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството 
на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са 
изложени в приложение V: 

System 4  

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно 
строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: 

Not applicable 

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно 
строителен продукт, за който е издадена европейска техническа 
оценка: 

Not applicable 

9. Декларирани експлоатационни показатели  

 
Съществени характеристики Експлоатационни показатели Хармонизирана 

техническа 
спецификация 

Mechanical resistance No performance determined 

EN14782-2006 

Water permeability Waterproof 

Dimensional change 12 x 10-6 K-1 

Release of regulated subst. No performance determined 
 

External fire resistance BROOFT1 (PCS ≤ 4,0 MJ/m²) 

Reaction to fire F 

Durability  EN10346 
DX52 - 0.41mm 
+ZM120/AZ150 

EN10346 
DX52 - 0.45mm 
+ZM250/AZ185 

EN10346 
DX52 - 0.6/0.9mm 

+ZM250/AZ185 

  

10. 

 

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в 
точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в 
точка 4: 
Подписано за и от името на производителя от: 

 

 

E_-PA

E_-PA

Aquapan Romana


