
II 

(Незаконодателни актове) 

РЕГЛАМЕНТИ 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2293 НА КОМИСИЯТА 

от 3 август 2017 година 

относно условията за класифициране без изпитване на продуктите от напречно слепен слоест 
дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт EN 16351, и на дървените продукти от 
слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт EN 14374, по отношение на реакцията им на 

огън 

(текст от значение за ЕИП) 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на 
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на 
Съвета (1), и по-специално член 27, параграф 5 от него, 

като има предвид, че: 

(1) С Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията (2) беше въведена система за класифициране на експлоата
ционните показатели на строителните продукти по отношение на реакцията им на огън. Продуктите от напречно 
слепен слоест дървен материал и дървените продукти от слепен фурнир са сред строителните продукти, за които се 
отнася посоченият делегиран регламент. 

(2)  Изпитванията показаха, че продуктите от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран 
стандарт EN 16351, и на дървените продукти от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт EN 14374, 
имат стабилни и предсказуеми експлоатационни показатели по отношение на реакцията им на огън, при условие 
че отговарят на определени условия по отношение на тяхната форма, поставяне, средна плътност и дебелина. 

(3)  Поради това следва да се приеме, че продуктите от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от 
хармонизиран стандарт EN 16351, и дървените продукти от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт 
EN 14374, отговарят на определен клас експлоатационни показатели за реакция на огън, установени в Делегиран 
регламент (ЕС) 2016/364, без да е необходимо по-нататъшно изпитване, когато те изпълняват тези условия, 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Продуктите от напречно слепен слоест дървен материал, обхванати от хармонизиран стандарт EN 16351, и дървените 
продукти от слепен фурнир, обхванати от хармонизиран стандарт EN 14374, които съответстват на условията, 
определени в приложението, се счита, че отговарят на класовете експлоатационни показатели, посочени в приложението, 
без да бъдат изпитвани. 
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(1) ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5. 
(2) Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията от 1 юли 2015 г. относно класифицирането на експлоатационните показатели за 

реакцията на огън на строителните продукти в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета  
(ОВ L 68, 15.3.2016 г., стр. 4). 



Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на 
Европейския съюз. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави 
членки. 

Съставено в Брюксел на 3 август 2017 година. 

За Комисията 

Председател 
Jean-Claude JUNCKER  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 

Класове на експлоатационните показатели за реакцията на огън за продукти от напречно слепен 
слоест дървен материал и дървени продукти от слепен фурнир за стени и тавани 

Продукт (1) Данни за продукта Минимална средна 
плътност (2) (kg/m3) 

Минимална обща 
дебелина (mm) Клас (3) 

Продукти от напречно слепен 
слоест дървен материал, обхвана
ти от хармонизиран стандарт 
EN 16351 

Минимална дебелина на 
слоя: 18 mm 

350 54 D-s2, d0 (4) 

Дървени продукти от слепен фур
нир, обхванати от хармонизиран 
стандарт EN 14374 

Минимална дебелина на 
фурнира: 3 mm 

400 18 D-s2, d0 (4) 

(1)  Прилага се за всички видове и лепила, обхванати от продуктовите стандарти. 
(2)  При условията в съответствие със стандарт EN 13238. 
(3)  Клас по таблица 1 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/364. 
(4)  Клас, валиден за всяка подложка или въздушна междина зад продукта.  

Таблица 2 

Класове на експлоатационните показатели за реакцията на огън за продукти от напречно слепен 
слоест дървен материал и дървени продукти от слепен фурнир за подови настилки 

Продукт (1) Данни за продукта Минимална средна 
плътност (2) (kg/m3) 

Минимална обща 
дебелина (mm) 

Клас за подови 
настилки (3) 

Продукти от напречно слепен 
слоест дървен материал, обхвана
ти от хармонизиран стандарт 
EN 16351 

минимална дебелина на 
слоя от 18 mm и с 
повърхностен пласт от 
бор 

430 54 DFL-s1 (4) 

Продукти от напречно слепен 
слоест дървен материал, обхвана
ти от хармонизиран стандарт 
EN 16351 

минимална дебелина на 
слоя от 18 mm и с 
повърхностен пласт от 
смърч 

400 54 DFL-s1 (4) 

Дървени продукти от слепен фур
нир, обхванати от хармонизиран 
стандарт EN 14374 

с минимална дебелина на 
фурнира от 3 mm и с 
повърхностен пласт от 
бор 

480 15 DFL-s1 (4) 

Дървени продукти от слепен фур
нир, обхванати от хармонизиран 
стандарт EN 14374 

с минимална дебелина на 
фурнира от 3 mm и с 
повърхностен пласт от 
бор 

430 20 DFL-s1 (4) 

Дървени продукти от слепен фур
нир, обхванати от хармонизиран 
стандарт EN 14374 

с минимална дебелина на 
фурнира от 3 mm и с 
повърхностен пласт от 
смърч 

400 15 DFL-s1 (4) 

(1)  Отнася се също за стъпалата на стълбища. 
(2)  При условията в съответствие със стандарт EN 13238. 
(3)  Клас по таблица 2 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/364. 
(4)  Клас, валиден за всяка подложка или въздушна междина зад продукта.   
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