
Благодарим Ви, че избирате нас!

ГАРАНЦИОННА КАРТА за праг за поддушово пространство

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА И УПОТРЕБА
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Праговете ни за поддушово пространство са произведени изцяло в България. Ние гарантираме за високото качество на 
вложените материали и за прецизния контрол на всеки един етап от производствения процес.

5 години гаранция /важи от датата на продажбата/

Гаранцията се отнася за материала, от който е произведен прагът  и не покрива наранявания на повърхността вследствие на 
неправилен транспорт, монтаж, естественото износване на продукта или невнимателно/неправилно използване и поддържане. 

ВАЖНО! За да осигурите дълъг живот и запазен външен вид на продукта почиствайте редовно с топла вода и подсушавайте с 
мека кърпа. При натрупване на варовикови отлагания и/или други петна третирайте с почистващ препарат за отстраняване на 
котлен камък или друг за банята, но на химична основа. Не използвайте абразивни препарати и/или абразивната страна на 
домакинска гъба, както и остри инструменти за почистване. Изпускането на остри и/или тежки предмети може да нарани 
повърхността на изделието.

Гаранцията не покрива дефекти, настъпили в резултат на неспазването на тези условия и/или вследствие на неправилен монтаж. 

Рекламациите се предявяват към производителя или в търговския обект, от който е закупен продукта - с оригинална опаковка, с 
представяне на надлежно попълнена и подпечатана гаранционна карта, придружена с касова бележка или фактура за покупката.

1.Уникален идентификационен код на типа продукт:  Праг за поддушово пространство от Полимермрамор и Граниксит
5180, 5190, 51100, 51140, 51180, 5101100, 5101140, 5101180, 
5680, 5690, 56100, 56140, 56180, 5601100, 5601140, 5601180,
578080, 579090, 57100100, 57125125, 
588080, 589090, 58100100, 58125125

2.Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), 
техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт

- НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 05.02.2015г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ СТРОЕЖИТЕ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

3.Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено 
от производителя

- Отделяне на  поддушовото пространство от останалата част на помещението с цел недопускане навлизането на  
оттичащата се по пода вода в цялото помещение. 

- Монтаж върху него на всякакъв вид вертикални елементи /паравани, душкабини и т.н/ с цел отделяне на поддушовото 
пространство от останалата част на помещението.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място 
на производство:  ФАТ ЕООД, 4004 Пловдив, България, ул. Братя Бъкстон 138

       Тел. + 359 32 67 22 30,  Web: www.fat-bg.com,  e-mail: o�ce_bg@fat-bg.com
5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо)
 - Не е приложимо
6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):
-  Не е приложимо
 (сертификат за съответствие, протоколи от изпитвания/изчисления (в зависимост от приложимото)
7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

  

С прага за поддушово пространство Вие получавате още: 

•  Една АЛТЕРНАТИВА на ПОДДУШОВО КОРИТО
•  Възможност да разполагате с поддушово пространство според Вашите желания.
•  Качество на материала, гарантиращо стабилен монтаж на всякакъв вид вертикални конструкции /като форми, размери и маса/, 

оформящи пространството под душа
• Едно ново, естетическо, функционално и трайно решение за Вашата баня независимо дали ще поставите стандартна или 

нестандартна вертикална преграда за душ, или просто завеса 
•  Разнообразие от цветове, форми и дължини

Издръжливост: Изпитванията, направени от Производителя ФАТ ЕООД, показват, че продуктите от полимермрамор с 
търговска марка ФАТ са издръжливи при контакт с ацетиленова, оцетна киселина, етанол, натриев хипохлорид, ацетон, амоняк, 
сода каустик, всякакви почистващи препарати за баня /без абразиви/, боя за коса и други. 

Материал: Полимермраморът е основно мраморно брашно /80%/ и полиестерна смола. Покритието е прозрачен санитарен 
киселинноустойчив гелкоат. Граникситът е търговско наименование на ФАТ ЕООД и е разновидност на Полимермрмамора със 
същите базови съставки, но в покритието от гел е добавен и специфичен пълнител – гранули с висока твърдост, голямо 
цветово разнообразие и устойчивост на UV лъчи. Тази добавка предава визия, наподобяваща Гранит и осигурява по-висока 
здравина и устойчивост на физико-механични влияния.

Инструкция за монтаж:
•  Използвайте лепило за плочки, като запълните с него и кухината на прага за постигане на по-стабилно слепване с пода. 
• Препоръчваме монтиране  на прага преди поставянето на подовото поктритие / плочките на пода. При необходимост от 

коригиране на дължината на прага можете да ползвате ъглошлайф / типът на режещия диск н е от значение/. Режете винаги от 
лицевата страна на прага – т.е. от страната на геловото покритие. Нивелирайте прага добре, след което пристъпете към 
залепване на плочките, давайки наклон в необходимите посоки за правилното оттичане на водата.

• При монтаж върху вече завършен под коригирайте евентуалната денивелация, формирана от наклона на пода. Точното 
хоризонтиране на прага е важно за правилния монтаж и  безпроблемното ползване  след това на поставените  върху него  
вертикалните прегради /параван или душкабина/

•  При необходимост фугирайте на съответните места с подходящ цвят.
•  При по-поляма денивелация на основата коригирайте височината на прага в долната му част чрез шлайфане с цел осигуряване 

на хоризонтална повърхност за монтаж на преградните елементи.
•  По Ваша преценка можете да поставите допълнително декоративна лайсна за фаянс /тип вътрешен ъгъл/ от външната страна 

на прага.
•  След монтажа е необходимо да се изчака 72 часа преди първата употреба!

Върху така фиксирания вече праг можете да монтирате всякакъв вид вертикални прегради за душове, като спазвате 
инструкциите на съответния производител  -  вкл. и тези, изискващи разпробиване на основата - т.е прага/.

Инструкции за поддръжка и употреба на праг за поддушово пространство ФАТ
Декоративния праг с търговска марка ФАТ е конструиран да служи за отделяне на поддушовото пространство с цел спиране 
на изливането на водата по пода на цялата баня. За постигане на оптималната функционалност на продукта е необходимо той 
да се използва единствено и само по предназначение. Потребителят следва да съблюдава инструкциите за поддръжка и 
употреба, предоставени от производителя, тъй като внимателното и правилно отношение ще осигури на прага дълъг живот и 
добра визия. След използване е желателно повърхността на изделието да се подсушава, защото така се избягва появяването 
на варовикови  отлагания и петна. За премахване на остатъчни петна, изтъркайте мястото с мека гъба или кърпа, ползвайки 
който и да е от предлаганите на пазара почистващи препарати на химична основа /без абразиви/.
! Падането на тежки и/или остри предмети може да повреди изделието.
! Забранява се използването на абразиви или почистващи препарати на абразивна основа, които водят до износване на 
покритието.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.
Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно 
т.4  или на упълномощения представител  - съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):   
                           Атанас Петков – Управител ФАТ ЕООД
                      

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ  N: 3 / 18.05.2020

Показател Метод за 
изпитване/изчисление/определняне

БДС EN 13310:2015 т. 5.3.

БДС EN 13310:2015 т. 5.5.

БДС EN 13310:2015 т. 5.5.

БДС EN 13310:2015 т. 5.5.

БДС EN 13310:2015 т. 5.5.

БДС EN 13310:2015 т. 5.5.

Характеристика

1.   Устойчивост на суха топлина – 
       наличие на промени по повърхността
2.    Устойчивост на химикали и корозиращи агенти – 
       наличие на постоянни повреди по повърхността

2.1. Acetic acid ( CH3COOH), 10%

2.2. Sodium Hydroxide ( NaOH) 5%

2.3. Ethanol (C2H5OH) 70%

2.4. Sodium Hypochlorite (NaOCL), 5% active chlorine (Cl2)

2.5. Methylen blue, 1%

Не причинява петна или влошаване на 
повърхността – отстранява се с вода

Не причинява петна или влошаване на 
повърхността – отстранява се с вода

Не причинява петна или влошаване на 
повърхността – отстранява се с вода

Не причинява петна или влошаване на 
повърхността – отстранява се с вода

Не причинява петна или влошаване на 
повърхността – отстранява се с вода

БДС EN ISO 10545-3:20183.    Водопоглъщаемост Средно 0,3/0,4

Няма отклонения


