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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 
 

για προϊόν δομικών κατασκευών σύμφωνα με την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ 

 
 

Η κάτωθι υπογεγραμμένη Henkel Bulgaria EOOD Μ.Ε.Π.Ε., με διεύθυνση Σόφια 1700, λεωφ. 

Simeonovsko shosse αρ. 120, όροφος 2, θυγατρική εταιρεία και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 

της Henkel Central Eastern Europe GmbH - Βιέννη, Αυστρία - περιφερειακή έδρα του Ομίλου 

Henkel, δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι το προϊόν 
 

Ceresit Classic Universal 

Κόλλα βάσεως τσιμέντου γενικής χρήσης 
 

που είναι κατασκευασμένο στο εργοστάσιο της Henkel Bulgaria EOOD Μ.Ε.Π.Ε., Εργοστάσιο 

οικοδομικών υλικών, 1289 Μιρόβιανε, Βιομηχανική περιοχή, δήμου Νόβι Ίσκαρ, νομού Σόφιας, 

με το οποίο σχετίζεται αυτή η δήλωση, είναι σε συμμόρφωση με το πρότυπο 
 

Βουλγαρικό Κρατικό Στάνταρ (БДС) EN 12004 

για κόλλα με βάση το τσιμέντο του τύπου C1 για εσωτερικές και εξωτερικές 

επενδύσεις δαπέδου και τοίχου 
 

είναι κατασκευασμένο στις συνθήκες εγκατεστημένου και συντηρούμενου συστήματος ελέγχου 

παραγωγής και η συμμόρφωσή του αξιολογήθηκε σύμφωνα με πρωτόκολλο δοκιμής 
 

PIT-ЕΕ-4/12.04.2010 
 

και σύμφωνα με το διάταγμα για τις βασικές απαιτήσεις των έργων και την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, εφαρμόζοντας την 

Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ εκδίδεται με βάση την 

αρχική έκθεση δοκιμής του τύπου του προϊόντος. 
 

Κοινοποιημένος οργανισμός για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων του τομέα των 

δομικών κατασκευών: RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS, No 

1950/17.09.2007 
 

Οι ειδικές απαιτήσεις και οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιγράφονται στο 

Φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος - αναπόσπαστο μέρος αυτής της Δήλωσης. 
 

 

 

 

12 Απριλίου 2010 

Σόφια 

 

Για τη Henkel Bulgaria EOOD Μ.Ε.Π.Ε. 

Dimitar Dunchev 

Υπεύθυνος προϊόντων 

«Συγκολλητικές Τεχνολογίες» 
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