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ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА: МРРБ 2012.01.12

Национално приложение NA
(информационно)
NA.1 Обект и област на приложение
Националното приложение се използва заедно с БДС EN 1996-2:2006 и определя условията за
използването му при проектиране на обхванатите от него сгради и строителни съоръжения на
територията на България. Това Национално приложение предоставя:
a) Национално определени параметри за следните точки на БДС EN 1996-2, за които e разрешен
национален избор (виж раздел NA.2):
В ЕN 1996-2 национален избор се допуска чрез следните точки:
-

2.3.4.2(2)

-

3.5.3.1(1).

В допълнение на общите позовавания на непротиворечива допълнителна информация могат да се правят
конкретни позовавания чрез следните точки:
-

1.1.(2)Р

-

2.3.1.(1)

-

3.4.(3)

b) Условия за ползване на информационните приложения на EN 1996-2:2006 при строителни
съоръжения в България (виж НA.3).
Национално приложимите параметри имат статут на нормативен документ за проектиране
на строителни конструкции за сгради и строителни съоръжения в България.

NA.2 Национално определени параметри
Национално определени параметри се използват в следните точки:
NA.2.1 Точка 2.3.4.2(2) - Разстояния между дилатационните фуги, алинея (2)
Максималното хоризонтално разстояние между вертикалните дилатационни фуги във външни неносещи
неармирани зидани стени не трябва да надвишава l m .
Максималното препоръчително разстояние l m се приема съгласно таблица NA.1.
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Таблица NA.1

lm

Вид на зидарията
Зидария от глинени блокове
Калциево-силикатна зидария
Зидария от бетон и изкуствен камък
Зидария от автоклавен газобетон
Зидария от естествен камък

(m)
15
5
4
4
12

Препоръчва се разстоянието между температурно-съсъхвателните фуги да се определя чрез изчисления.
NA.2.2 Точка 3.5.3.1 Възстановяване на фуги, алинея (1)
Използва се препоръчителната стойност на минималната дълбочина на запълване на фуги d p.
Препоръчителната стойност на d p е 15 mm за дебелина на стената 100 mm.
NA.2.3 Точка 1.1.(2)Р
Изискванията на точка 1.1(2)Р се приемат без изменения.
NA.2.4 Точка 2.3.1.(1)
Изискванията на точка 2.3.1.(1) се приемат без изменения
NA.2.5 Точка 3.4.(3)
Изискванията на точка 3.4.(3) се приемат без изменения

NA.3 Решение относно статута на информационните приложения към БДС EN 19962:2006
Приложения A, B и C към БДС ЕN 1996-2 могат да се прилагат в България като информационни.
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