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2приЙнято тА нАдАно чинностl:
наказ MiHicTepcTBa регiонального розвитку та будiвництва УкраТни вiд 16.12.20,10 р. No 515
З УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власностi на цей документ належить державi.
вiдтворений,
тиражований i розповсюджений як офiцiйне видання без дозволу
MiHicTepcTBa регiонального розвитку та будiвництва УкраiЪи
Ltей документ не може бути повнiстю чи частково

@

Мiнрегiонбуд Украiни,

Офiцiйний видавець нормативних документiв
у галузi будiвництва i промисловостi будiвельних матерiалiв
Мiнрегiонбуду УкраТни
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СФЕРАЗАСТОСУВАННЯ

1,1 Стандарт е складовOю частиною системного комплексу нормативних
документiв, що регламентують вимоги до будiвельних матерiалiв, виробiв i впровадження
Технiчного регламенту
будiвельних виробiв.
1,2 Стандарт поширЮетьсЯ на виробИ клiнкернi облицюваЛьнi (порожнистi
i повнотiлi), дорожнi
та TpoTyapHi (повнотiлi), якi виробляються за технологiею виробництва
керамiчних виробiв з глинистоТ сировини, або з iнших порiд, подiбних
до глинистоТ сировини.

стандарт не поширюсться на продукцiю iнших галузей економiки,
яку використовують у
будiвництвi (металопрокат, деревина i вироби з нет, полiмернi компоэицiт,
бетони та залiзобетони,
покрiвельнi вироби та композицiТ, технологiчпе i монтажне обладнання
тощо).
[-{ей

1,3 Вироби керамiчнi клiнкернi облицювальнi, дорожнiта TpoTyapHi (далiза
текстом
використовують вiдповiдно до будiвельних норм та правил.

- вироби)

вироби облицювальrii призначаються

для облицювання несучих та самонесучих огороджувальних конструкцiй житлових, громадських, виробничих будинкiв
та споруд.
ВиробИ дорожнi та TpoTyaPHi викорисТовуютьсЯ
для вимоЩень, брукування дорiг та TpoTyapiB
тощо.
1.4 Проекгування конструкцiй i споруд та брукування будiвельних
об'окгiв з використанням ви-

робiв здiйснюоться вiдповiдно до СНиП lI-22.
1,5 обов'язковi вимоги до якостi продукцiТ, що забезпечують iT
нешкiдливiсть для життя, здоров'я i майна населення, охорони навколишнього середовища викладенi в
роздiлах В, 9.
Вимоги, що викJ]аденi в роздiлах 5, В, 9, 1о, 13 та
додатку Д е обов'язковими, а iншi вимоги стандарту - рекомендованi.
]

2

нормАтивнl посилАння

]

У цьомУ стандартi е посиланНя на TaKi нормативНо-правовi акти, нормативнi
акги, нормативнi

документи:

Технiчний регламент модулiв оцiнки вiдповiдностi та вимог
щодо марlryвання нацiональним
знаком вiдповiдностi, якi застосовуються в технiчних
регламентах, затверджений постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни Ne 15В5 вiд 7 жовтня 200З
р.

Видання офiцiйне

ДСТУ Б В,2.7-245:2010

Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 29 листопада 2001 р. Nq ,l599 "Про затвердження опису та правил застосування нацiонального знака вiдповiдностi''
Наказ МОЗ Украi'ни Ns 246 вiд 21.05.2007 р. Про затвердження Порядку проведення медичних
оглядiв працiвникiв певних категорiй

дБн в.1.1-7.2002 3ахист вiд небезпечних

геологiчних процесiв, шкiдливих експлуатацiйних
впливiв, вiд пожежi. Пожежна безпека об'окгiв будiвництва

дБн в.1.4-0.01-97 Система норм та правил зниження рiвня iонiзуючих випромiнювань природ-

них радiонуклiдiв у будiвництвi, OcHoBHi положення

дБн в.1 .4-0,02-97 Система норм та правил зниження рiвня iонiзуючих випромiнювань природних радiонукл iдiв у будiвни цтвi. Типовi документи
дБн в.1 ,4-1 .01-97 Система норм та правил зниження рiвня iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв у будiвництвi. Регламентованi радiацiйнi параметри. [опустимi piBHi
дБн в.1 .4-2.01-97 Система норм та правил зниження рiвня iонiзуючих випромiнювань природних радiонуклiдiв у будiвництвi. Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об'ектiв будiвництва
дБн в.2.5-2В:2006 Iнженерне обладнання споруд, зовнiшнiх мереж. Природне i шryчне

ocBiT-

лення
l

дБн

г.1-4-95 Правила перевезеiня, складування тh зберiгання матерiалiв, виробiв, констi
рукцiй устаткування в будiвництвi
дсту-н Б А.1.1-В3:200В Настанова. Керiвний документ В щодо визначення контролю вироб-

ництва на пiдприомствi в технiчних умовах на будiвельнi вироби

дстУ Б

А.1.2-1:20а7 Система лiцензування та сертифiкацiТ у будiвництвi. Оцiнювання
вiдповiдностi у будiвництвi згiдно з Технiчним регламентом будiвельних виробiв, будiвель i споруд.

OcHoBHi положення

дстУ Б А.1 .2-2.2009 Система лiцензування та сертифiкацiТ у будiвництвi. Оцiнювання
вiдповiдностiу будiвництвiзгiдно з Технiчним регламентом будiвельних виробiв будiвель i споруд.
Порядок оцiнювання вiдповiдностi продукцiТ встановленим вимогам
дсту

Б А,3.1-6-96 Управлiння, органiзацiя iтехнологiя. Матерiали i вироби будiвельнi. Порядок
розроблення i поставки на виробництво

дсту Б
вимоги

А.3.2-12:2009 Система стандартiв безпеки працi. Системи вентиляцiйнi. Загальнi

дсту_Н Б в.,1.3-1 :2009 Система забезпечення точностi геометричних параметрiв у будiвництвi.
Виконання вимiрювань, розрахунокта контроль точностi геометричних параметрtв, Настанова

дстУ Бв,2.2-6-97 (гост 24940-99) Будинки i споруди. Методи вимiрювання освiтленостi
дсту Б в.2.6-101:2010 Конструкцiт будинкiв i споруд. Метод визначення опору теплопередачi

огороджувальних конструкцiй

дстУ Б в.2.7-9-94 Будiвельнi матерiали. Сировина глиниста органо-мiнеральна з вiдходiв вугледобрку та вуглезбагачення для кеýамiчних виробiв. Технiчнi умови

дсту

Б в,2.7-42-97 Будiвельнi матерiали. Методи визначення водопоглинання,
ryстини i моро-

зостiйкостi будiвельних матерiалiв i виробiв

дстУ Б в.2.7-60-97 Будiвельнi матерiали. Сировина глиниста для виробництва керамiчних
будiвельних матерiалiв. Класифiкацiя
дсту

Б в,2.7_61:200В Будiвельнi матерiали. L{егла та KaMeHi керамiчнi
рядовi i лицьовi. Технiчнi
умови (EN-771-1 :2003, NEQ)

дсту Б
випробувань
2

в,2.7-118-2002

(гост

271в0-2001) Будiвельнi матерiали. Плитки керамiчнi. П/етоди

ДСТУ Б B,2,7-245:20ia

дсту 3вз5-9в Взуття спецiальне з верхом iз шкiри для захисту вiд механiчного дiяння
дстУ госТ 12.1.о12:2ООВ Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопас-

ность. Общие требования (Система стандартiв безпеки працi. Вiбрацiйна безпека. Загальнi вимоги)
(З обмеженою сфероЮ 3астосуваНня - тiлькИ в питаннi гiгiенiчного нормування в галузi вiбрацiТ)

дсту гост

162:20О9 Штангенглибиномiри.

дстУ госТ

(исо

Технiчнiумови

(гост

162-90, lDT)

з599-76) Штангенциркулi. Технiчнi умови (гост 166-в9
(исо з599-76), lDT)
ДСТУ ГосТ 427:2009 Лiнiйки вимiрювальнi металевi, Технiчнi умови
дстУ госТ В925:200В Щупи пласкi для верстатних пристроТв та конструкцiй ( ГОСт в925_вs)
166:2009

ДСТУ lSO 9001-2001 Системи управлiння якiстю, Вимоги
госТ 12.1.003-в3 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности (система стандартiв безпеки працi. Шум, Загальнi вимоги безпеки)

госТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие
требования (Система стандартiв безпеки працi. Пожежна безпека. Загальнi вимоги)
госТ 12.1.005-вВ Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические
требования к во3духу рабочей зоны (Система стандартiв безпеки працi, Загальнi caHiTapно-гiгiенiчнi вимоги до повiтря робочоi'зони) !
госТ 12.1,007-s3 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классифика-

общие требования безопасности (Система стандартiв безпеки працi. Шкiдливi
речовини. Класифiкацiя i загальнi вимоги безпеки)
ция и

госТ

12.2.00з-91 Система стандартов безопасности труда, Оборудование производственное.
Общие требования безопасности (Система стандартiв безпеки працi. Обладнання виробниче.
Загальнi вимоги безпеки)

госТ

12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности Труда. Изделия електротехнические.
Общие требованИя безопасНости (СисТема* станДартiв безпеки працi. Вироби електротехнiчнi,
Загальнi вимоги безпеки)

госТ 12.з,009-76 Система стандартоВ безопасноСти труда. Работы погрузочно-разгрузочные.
общие требования безопасности (система стандартiв безпеки працi. Роботи вантажно-розвантажувальнi. Загальнi вимоги безпеки)
госТ

12.4,о1O-в9 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защи-

ты. Рукавицы специальные. Технические условия (система стандартiв безпеки працi. Засоби

iндивiдуального захисту. Рукавицi спецiальнi. Технiчнi умови)
ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (Охорона природи. Атмосфера. Класифiкацiя викидiв за складом)
госТ 1т.2.з.02-7В Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов
вредных веществ промышленными предприятиями (охорона природи. Дтмосфера. Правила
встановлення допустимих викидiв шкiдливих речовин промисловими пiдприемствами)
госТ э,749-77 УгольникИ поверочнЫе g0". Теiнические условия (Косинцi перевiрочнi g0".
Технiчнi умови)
госТ в462-в5 [\ЛатериалЫ стеновые, МетодЫ определеНия пределов прочности при сжатии и
изгибе (Матерiали cTiHoBi, Методи визначення межi мiцностi при стисканнiта згинаннi)
ГОСТ 1 4 1 92-96 l\Л арки ровка грузов (М аркува н ня ва нтажi в)

госТ 15,150-69 Машины, приборЫ и другие техническИе изделиЯ исполнения для различных
кпиматических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части
воздействИя климатиЧескиХ факгороВ внешнеЙ средЫ (П/ашини, приладИ й iншiтехнiчнiвироби виконання для рiзних клiматичних районiв. Категорiт, умови експлуатацiт, зберiгання iтранспортування в частинi впливу клiматичних факгорiв зовнiшнього середовища)

ДСТУ Б В,2.7,245:2010

ГОСТ 1В343-80 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия (Пiддони
для цегли i керамiчних KaMeHiB. Технiчнiумови)
ГОСТ

В477-79 Контейнеры универсальные. Типы, оснOвные параметры и размеры (Контейнери унiверсальнi. Типи, ocHoBHi параметри i розмiри)
1

ГОСТ 20259-80 Контейнеры универсальные. Общие технические условия (Контейнери yHiBep_
сальнi. 3агальнi технiчнi умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхiдний контроль продукцiТ. OcHoBHi положення)

ГОСТ 24В16-В1 [\Латериалы строительные. |\Летод определения сорбционной влажности
терiали будiвельн i. Метод визначення сорбцiй ноТ вологостi)

([tЛа-

ГОСТ 25706-ВЗ Лупы. Типы, основные параметры, Общие технические требования (Лупи.
Типи, ocHoBHi параметри. Загальнi технiчнi умови)

ГОСТ 25951-В3 Пленка полиэтиленовая термоусадочная, Технические условия (Плiвка

полiетиленова термоусадкова, Технiчнi умови)
rОСТ 27574-В7 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механиЧеских воздеЙствиЙ. Технические условия (Костюми жiночi для захисту вiд загальних виробничих забруднень i механiчного впливу. Технiчнi
l

умови)

ГОСТ 27575-В7 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздеЙствий. Технические условия (Костюми чоловiчi для захисry вiд загальних виробничих забруднень i механiчного впливу. Технiчнi умови)

ДСП 201-97 ,Щержавнi caHiTapHi правила охорони атмосферного повiтря населених мiсць (вiд
забруднення хiмiчними та бiологiчними речовинами)
ДСанПiН 2.2.7.029-gg !ержавнi caHiTapHi правила та норми. Гiгiенiчнi вимоги щодо поводження
3 пРОМИСЛОВИМи вiдходами та визначення Тх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСН З.3.6.037-99 !ержавнi caHiTapHi норми виробничого шуму, ультразвуку та iнфразвуку
ДСН 3.3.6.039-99 flержавнi caHiTapHi норми виробничоТ загальноТ та локальноТ вiбрацii'
ДСН 3.3.6.042-99 !ержавнi caHiTapHi норми мiкроклiмату виробничих примiщень
НПАОП 0.О0-'1.21-9В Правила безпечноТ експлуатацiТ елеrс-роустановок споживачiв
НПАОП 0.00-1 .29-97 Правила захисry вiд статичноТ елеприки
НПАОП 0,00-4-05 Типове положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi
НПАОП 26.0-З.01-07 Норми безплатноТ видачi спецiального одяry, спецiального взу-гтя та iнших
3асобiв iндивiдуального захисry працiвникiв зайнятих на пiдприещствах промисловостi будiвельних

матерiалiв

,l

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территорий населенных
мест (CaHiTapHi правила i норми утримання територiй населених пунггiв)
СанПиН 4630-8В Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения
(CaHiTapHi правила i норми охорони поверхневих вод вiд забруднення)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и

гигиенические

производственному оборудованию (CaHiTapHi правила органiзацiТ технологiчних процесiв i гiгiенiчнi вимоги до виробничого обладнання)

требования

к

СНиП 2,04.01-В5 Внрренний водопровод и канализация (Внррiшнiй водогiн i каналiзацiя)
СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляцiя та кондицiонування)

СНиП 2.09.02-В5 Производственные здания (Промисловi будiвлi)
А
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СНиП 2.09.04-в7 АдминистРативные и бытовые зданиЯ (Адмiнiстративнiта побутовi будiвлi)
СНиП п-22-в1 Каменные и армокаменные консТрукции (Кам'янi i армокам'янi конструкцiТ)

3

тЕрмlни lвизнАчЕння понять

нижче наведено термiни, вжитi У цьому стандартi, та визначення позначених ними понять
3.1

вирiб нормального формаry НФ

Вирiб облицювальний з номiнальними розмiрами 25о мм х'120 мм х 65 мм (1,00 нФ)
Вирiб дорожнiй з номiнальними розмiрами 250 мм х '125 мм х 70 мм (1,0О НФ)
Вирiб тротуарний з номiнальними розмiрами 250мм х 125мм х бО мм (1,О0 НФ)
3.2 вирiб

Вирiб керамiчний облицювальний:
- Bci види татипи за призначенням для облицювання зовнiшнiх та внутрiшнiх огородхсувальних
конструкцiЙ, cTiH будiвель i споруД, виготовлених за технологiею виробництва керамiчних виробiв, з
водопоглинанням не бiльше нiж б % та iншими фiзико-механiчними показниками;
Вирiб керамiчний клiнкерний дорожнiй та тротуарний:
- Bci видИ та типИ 3а при3наЧенняМ для мощеНня (брукування) збiрних пркриттiв площ, садово-парковИх пiшохiднИх дорiжок, мiжбудинкОвих перехОдiв, TpoTyapiB та дорiг тощо, Вироби характери3уються зносостiйкiстю, водопоглинанням та iншими фiзико-механiчними показниками
3.3 постiль

Робоча грань виробу, розташована паралельно ocHoBi мурування
3.4 ложок

найбiльша грань виробу, розташована перпендикулярно до постелi
3.5 поперечник
Найменша грань виробу, розташована пёрпендикулярно до постелi
3.6 трiщина
порушення суцiльностi виробу на поверхнях без руйнування його на частини
3,7 трiщина наскрiзь
трiщина, яка проходить через усю товщину виробу, довжиною до половини i бiльше ширини

виробу

3.8 посiчка

трiщина невеликого розмiру iз шириною розкриття завширшки до О,5 мм"завдовжки
до з0 мм
на

гранях

3.9

виробу

l

вiдбитiсть

'

'

';

Механiчне пошкодження гранi, ребер, кута виробу
3.10 вiдколок
ПошкоджеНня на виробi викликане наявнiстЮ карбонатних або iнших включень, або видiлЬнням

газiв

3.11 лущення

руйнування виробу у виглядi вiдслоення вiд його поверхнi тонких пластiв
3.12 розтрiскування
поява або збiльшення розмiрiв трiщин пiсля знакоперемiнних температур
3.13 викришування
Осипання фрагментiв поверхнi виробу

ДСТУ Б В,2.7-245:2010
3.14 половняк

lBi частини виробу, якi утворилися при його розколюваннi. Вироби, якi мають наскрiзнi трiщини,
вiдносять до половняку
3.15 контактна пляма

!iлянка поверхнi виробу, яка вiдрiзняеться за кольором, утворена при сушцi або випалi та не

впливао на фiзико-технiчнi показники виробу

4

клАсИФlкАцlя, ocHoBHl розмlри, умовнlпозндки тд скорочЕння

4.,l Класифiкацiя
4.1.1 Вироби класифiкуються за такими ознаками:

-

]

призначенням;
наявнiстю чи вiдсутнiстю порожнин;
мiцнiстю;
розмiрами;

морозостiйкiстю;
зносостiйкiстю;
вOдопоглинанням;

радiоакгивнiстю,

t

4.1,2За призначенням вироби пiдроздiляють на види:
- облицювальнi об - за призначенням для облицювання cTiH та iнших елементiв будинкiв та

споруд;

-дорожнi Д

- за призначенням

для брукування дорiг;

* за призначенням для мощення при облаштуваннi збiрних покриттiв площ,
TpoTyapiB, садово-паркових та пiшохiдних дорiжок, внррiшнiх квартальних проходiв, покритгiв

-

п

TpoTyapHi Т

iдлоги нежитлових примiщень.

/"\

, (,{,t,з

".

Вlлроби облицювальнi повиннi мати не менше двох лицьових поверхонь (ложкову та попереч-

никову;. 3а погодженням iз споживачем допускаеться випускати вироби з однiею лицьовою поверхнею.

лицьовi поверхнi виробiв мо)+ýль бути гладкими, рельефними, пофарбованими (шляхом введеннЯ у сировиннi матерiалИ домiшок), офакгуренИми. Лицьовi поверхнi в офактурених облицювальних виробiв одерхчють торкретуванням мiнеральним або скляним дрiбняком, ангобуванням,

двошаровим формуванням, поливою та iншим способом офакгурення.

Вироби облицювальнi виготовляють як повнотiлими Пв, так i порожнистими Пр з порожнистiстю
не бiльше нiж 45%.

i

4.1.4 Вироби дорожнiта Tporyapнi призначенiдля брукування (мощення) дорiг та TporyapiB, виготовляються повнотiлимиу виглядi прямокутного паралелепiпеда та iнших фiryрних
форлл l-{i вироби мають лицьовi (робочi) поверхнi гладкi або рифленi.
4.'1,5 Вироби можугь мати фаску по всьому периметру лицьових поверхонь.

4.1.6 3а при3наченням при облицюваннi, уrсrаданнiта мощеннi Bci види виробiв подiляються на
типи,.

-

ocHoBHi Ос

-

вироби основноТ форми та розмiру;
комплектуючiдо основних (добiрнi), Км. або !б. - вироби, що комплектують щодо повного заповнення заданого архiтекгурного рисунку,

:

4.1.7 Колiр та зовнiшнiй вигляд виробiв повиннi вiдповiдати зразку-еталону затвердженому в
установленOму порядку або погодженому зi споживачем.

V.t.B У залежностi вiд границi мiцностi при стиску вироби облицювальнi з вертикальним
ро3мiщенням порожнин пiдроздiляють на марки - м200, м250, мз00, вироби з горизонтальним розташуванням порожнин * м100, м125 м150, TpoTyapHi_ м150, t\Л175, м200, м250, м300, дорожнi-

"

м300, м400, м500, м600, м700, м1000.

6
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границю мiцностi при згинi ви3начають для повнотiлих виробiв, яка пов'язана з границею
мiцностi при стиску та наведена в таблицi 3, п. 5.2.
' NЛарку виробiв установлюють за результатами випробувань.
-'' i 4.1.9 ВодопоГлИнаННя облицювалЬНИХ та тротУарНИХ виробiв, Що вИсУШенiдо постiЙноТ МасИ,
не повинно перевищувати б % за масою.
Водопоглинання виробiв дорожнiх повинно бути:
- за маркою lV1000 не бiльше нiж2Оk;
- за марками lVl700, М600 не бiльше нiж 4 %;
- за марками М500, М400 не бiльше нiж б %.
4.1.10 За морозостiйкiстю вироби виготовляють марок: облицювальнi
TpoTyapHi - F-200, F-250, F-300, дорожнi - F-300 та вище.

-

F-100, F-150, F-200,

4.1.11зносостiйкiсть виробiв за втратою маси при стираннi не повинна перевищувати.
* вироби для брукування дорiг не бiльше нiж 0,25 г/см2;
- вироби для TpoтyapiB - не бiльше нiж 0,35 г/см2.
' 4.1,12За ефеКгивноЮ сумарноЮ питомоЮ аtсгивнiстЮ природниХ радiонуклiдiв вироби подiляють на класи застосування згiдно з ДБН B.'I.4-1,01:
1 - для Bcix видiв будiвництва (до З70 Бr</кг);
2 - для промислового будiвництва (вiд 370 Бr</кг до 740 Бr</кr;).
4.1,13 Теплопровiднiсть клiнкерних виробiв як елементiв мощення так i облицювальних не нормуеться.
4.2__OcHoBHi

розмiри

|' 4,2.1 Вироби повиннi вiдповiдати вимогам цього стандарту та виготовлятися за технологiчним
регламентом, затвердженим У встановленому порядку на пiдприемствi виробника, з визначеними
вимогами до процесу виробництва на кожен,вид виробiв.
На замовлення спожиВача допусКаотьсЯ виготовлеНня виробiВ iншоТ форми та iнших
розмiрiв
вiдповiдно до зоазкiв-еталонiв виробника за умов дотримання Bcix iнrших вимог цього стандарry.
РозмiрИ виробiВ та форма повиннi вiдповiдати вимогам чинних нормативних документiв.
ПiдприемсТво-виробнИк повинеН мати на Bci видИ продукцiТзразки-еталони,
розробленi та затвердженi у встановленому порядку.
Номiнальнi геометричнi розмiри виробiв повиннi вiдповiдати величинам, наведеним таблицi 1.
у

Таблиця

1

-

Номiнальнi розмiри виробiв
У мiлiметрах

Ns
виДУ

Тип виробу

Номiнальний Ёозмiр
довжина L

ширина В

товщина Н

Коефiцiент перерахунку на нормальний

формат

2

Вирiб "евро"

1

250

90

65

0,75нФ

с

Вирiб "евро" 2

250

в5

65

0,70нф

4

Вирiб потовщений

250

120

8в

1,35нФ

5

Вирiб "Брусок"

250
250
120

40
60
40
60

65
вв
65
вв

0,3знФ
0,6внФ
0,16нФ
0,32нФ

120
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Продовження таблицi
Ne

номiнальний розмiр

Тип виробу

видУ

ь

1

ширина В

товtлина Н

120

120

65

120

120

вв

70

1нФ

70

0,внФ
0,вOнФ
0,36нФ
0,41нФ
0,47нФ
0,64нФ
0.36нФ

довжина L

Вироби комплектуючi до основних

(добiрнi)

Коефlцiент перерахунку на нормальний

в
7

Вирiб дорожнiй нормального формату

250

125

в

Вирiб прямокутноТ форми

250

,l00

230

110

70

200

100

200

100

40
45

200

,100

200

100

70

150

75

70

100

100

70

у

Вирiб квадратноТ фооми

1Ь

Вирiб трикутноТ форми (добiрний)

120

125

,110

115
100

100

.75
11

Вирiб трикутноТ форми

в

7в

52

55

250

215

150

130

И

Tpol

52

70]_*

7п'

7о

7a-*i
tra
JZ

70
70

0,32нФ
_*

-*
*

0,86нФ
0.31нФ

i:

12

Вирiб прямокутноТ форми нормального формату

250

125

13

Вирiб прямокrгноТ форми

250

100

23а

,115

200

100

185

8в

1в5

65

60 .
60 ,
65
60
60 i
60 l

0,вOно
0,92нФ
0,64нФ
0,52нФ
0,3ВНф

1,00НФ

14

Вирiб прямокрноТ форми з фаскою
по периметру лицьовоТ поверхнi

230

115

65

0,92нФ

,1'5

Вирiб квадратноТ форми

250

250

60

200

200

60

150

2,00нФ
1,2внФ
0,72нФ
0,32нФ

,l50

,lб

17

Вирiб трикутноТ форми
Вирiб трикугноТ форми (добiрний)

100

100

60
60

200

172

60

0,55нФ

100

86

60

0"14НФ

125

215

100

172

75

130

60
60
60

50

86

60

- Коефiцiент перерахунку на
НФ на вироби добiрнi та фiryрнi не е обов'язковим.

]
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4,2,2 Наведенi в таблицi 1 геометричнi розмiри виробiв е найбiльш поширенi i
рекомендованi.
!опускаеться, за погодженням зi споживачем, випускати вироби з iншими формами i типорозмiрами, а також з розмiрами, якi виготовляють згiдно з вимогами за проектною документацiею
для оформлення будiвель та споруд, брукування TpoTyapiB та дорiг iншоТ конфiгурацiТ та HoMeHKJlaтури як основних, так i добiрних виробiв за умов додержання основних вимог
цього стандарту.

, l

4.2.3 ГранИчнi вiдхилИ вiд номiнаЛьних розмiРiв виробiв не повиннi перевищувати на с)динарному виробi за довжиною, шириною та товщиною величин, наведених таблицi 2.
у

Таблиця 2

-

l\Лаксимальнi вiдхили номiнальних розмiрiв виробiв

У мiлiметрах
Види виробiв клiнкерних

Найменування показникiв

облицювальнi

дорожнi

тротvарнl

+ 3,0

+ 5,0

+ 4,0

Максимальнi вiдхили номiнальних розмiрiв, мм
не бiльше:

- за довжиною;
- за шириною;
- за товщиною

t

t2,0

Вiдхили вiд перпендикулярностi граней i ребер вiднесених
дq довжини виробу, мм, не бiльше

Вiдхили вiд площинностi граней виробiв, мм, не бiльше
Максимальний вiдхил вiд прямолiнiйностi лицьових поверхонь ребер, мм, не бiльше:
- за постелею;
- за ложком;
- за поперечником

,

"ý "',

\_r/ 4.2.4 Товщи'на зовнiшнiх cTiHoK виробу порожнистого

,,

'

::, ,,.:"

з,0

-

t

4,0
з,0

+ 3,0

t

2.0

2,0

3,0

2,0

2,0

не нормуOться

2,о

3,0

5,0

4,0

1 5,0

+ 4,0

t
t

4,0

t

3.0

+ 2,0

3,0

+ 2,0

t

t
t

2.0

з,0

не менше нiж 20 мм у випаленому cTaHi.

РозмiР сторонИ квадратних порожнин - не бiльше нiж 2о мм, ширина
щiлиноподiбних порожнин
мае бути не бiльше нiж '16 мм, а дiаметр цилiндричних порожнин наскрiзних не бiльше нiж 20
мм,
fliaMeTp ненаскрiзних порожнин та розмiри горизонтальних порожнин не регламентуються,
4.3 Познаки та скорочення

4.3.1 Умовна,познака виробiв при замовленнiта в iншiй документацii'повинна мiстити:
- назву продукцiТ (вироби - вцроби керамiчнi клiнкернi облицювальнi, дорожнi, TpoTyapHi);
- матерiал виробiв (К - керамiчний, Кл - клiнкерний);
- вид виробу (об _ облицювальний, ff - дорожнiй, Т - тротуарний);
- при3наченнд виробУ при викорИстаннi (Ос - ocHoBHi, ýб - добiрнi, або комплекгуючi до основних - Км) - познаi<а основних не обов'язкова;
- тип виробу (Пв - повнотiлий, Пр - порожниСтий) тiльки для виробiв облицювальних;

-

коефiцiент об'ему (перерахунок на вирiб нормального формату одинарний) згiдно з таблидля основних виробiв Ос;
- вирiб облицювальний (250 мм х 125 мм х 65 мм) НФ (0,.l6...1,35);
- вирiб дорожнiй (250 мм х 125 мм х 70 мм) НФ (0,З2....1,00)
- вирiб тротуарний (250 мм х 125 мм х 60 мм) НФ (0,32...2,00)
- розмiР у мм длЯ виробiВ добiрних!б, та формИ не прямокУтногО паралелепiпеда - фiryрнi Фг;
- марку за мiцнiстю (М100...М1000);
- марку за морозостiйкiстю (F-100.,.F-300 i вище);

цею

1
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-

клас за ефективною сумарною питомою активнiстю природних радiонуклiдiв (1 або
_ познаку цього стандарry.

2);

4.3.2 YMoBHi познаки виробiв, що вiдвантажуються споживачам в YKpaTHi, мiстять лiтернi Х та
цифровiY елементи, якi вiдокремлюються скiсними рисками згiдно з наведеною схемою:

х

xl

Xl

Y/ Y/ Y/

Y/_

llllll
Вирiб (назва продукцiТ)

lllllI

матерiал виробiв (К

lllll
lllll

-

керамiчний, Кл

-

клiнкерний)

вид виробу

(Об

I
l

,

l

l

l

l

l

l

-

облицювальний, Д

-

-

дорожнiй, Т

-

-

тротуар-

-

ний), тип (Пв
повнотiлий, Пр
порожнистий
,iльки для виробiв облицювальних), за призначенням - ocHoBHi Ос, добiрнi!б та фiryрнi Фг

коефiцiент перерахунку на умовний вирiб НФ, або
розмiр на вироби добiрнi!б та фiryрнi Фг

lll

марка за мiцнiстю

ll

марка за морозостiйкiстю
I

клас за ефекгивною сумарною акгивнiстю природних радiонуклiдiв (1 або 2)
ПрчклаOч умовнчх познак вuробiв
Вирiб керамiчний tсtiнкерний облицювальний повнотiлий, основний (розмiрами 250 мм х 120 мм х 65 мм)
1,00 НФ марки за мiцнiстю I\Л300, марки за морозостiйкiстю F-300, за ефекгивною сумарною питомою активнiстю природних радiонуtсtiдiв - клас 1:
Bu рiб ККл/РбПвОс/1,0ОНФ/М3ОOtГ3ОО/1

-ДСry Б В. 2,7-245:2О1

0.

Вирiб керамiчний клiнкерний потовщений облицювальний порожнистий розмiрами (250 мм х
120 мм х В8 мм) 1 ,35НФ марки за мiцнiстю М300, марки за морозостiйкiстю F-300, за ефекгивною сумарною питомою акгивнiстю природних радiонуклiдiв - клас 1:
В uр

iб

ККл/О бП рИ,

3

5Н Ф /М

300/F 300П

-ДСW

Б

В. 2, 7 - 24

5 :2 0 1

0.

Примiтка. В умовних познаках за призначенням при використаннi позначення лiтерами основних Ос _ не
обов'язкова для Bcix видiв виробiв.
Вирiб керамiчний клiнкерний облицювальний порожнистий комплекгуючий до основного (добiрний) розмiрами 120 мм х 120 мм х 65 мм марки за мiцнiстю М600, марки за морозостiйкiстю F-300,
за ефекгивною сумарною питомою акгивнiстю природних радiонуклiдiв - клас 1:
Вчрiб ККл/ОбПр,Щб/120 мм х 12а мм х 65 мм/М600/ftа0/1-ДСW Б В. 2,7-245:2010.

10

ДСТУ Б В.2.7-245:2а10

Вирiб керамiчний клiнкерниЙ дорожнiЙ основниЙ розмiрами (250 мм х 10О мм х 70 мм) 0,в нФ
марки за мiцнiстю м600, марки 3а морозостiйкiстю г_300, за ефекгивною сумарною питомою активнiстю радiонуклiдiв - клас ]:

Вчрiб ККл/Д /0,ВНФ/М600/FЗOа/l-ДСТУ

Б В. 2.7-245:2О10.

Вирiб керамiчний клiнкерниЙ дорожнiй комплектуючий до основних Км, фiгурний Фг
розмiрами
120 мМ х 125 мМ х 70 мм, маркИ за мiцнiстЮ м600, маркИ за морозостiйкiстю F-300, за ефеrгивною
сумарною питомою акгивнiстю радiонуклiдiв - клас 1:
Вuрiб ККл/Д Км Фе/120 мм х 125мм х 7амм/М600/FЗOа/l-ДСТУ Б в.2.7-245:2о10,
Вирiб керамiчний клiнкерний троryарний основний, розмiрами (250 мм х 125 мм х 60 мм) 1 ,00 нФ
маркИ за мiцнiстю l\л600, маркИ за морозостiйкiстю F-з00, за ефекгивною сумарною питомою активнiстю радiонуклiдiв * клас 'l,

Вчрiб ККл/Т /1,00 НФ/М600/FЗ00/1-ДСW Б В.2.7-245:2аlО.
Вирiб керамiчний клiнкерний тротуарний добiрний фiгурний, розмiрами 125 мм х 2'15 мм х 60 мм
марки за мiцнiстю м600, марки за морозостiйкiстю F200, за ефеюгивною сумарною питомою активнiстю радiонуклiдiв - клас 1:

мм х 215 Mi,,t * бО мм/МбОО/F2О0/1-ДСту
,
5 зАгАльнlтЕхнlчнl вимоги
Вuрiб ККл/Т,ЩбФе/125

Б в.2,7-245:2оlо.

е _] 5.1 Середня fустина виробiв повинна
бути: для порожнистих облицювальних виробiв
- не менше нiж'100О кг\м3, для дорожнiх iтротуарних- не менше нiж 19О0 кг\м3.
. i 5,2 ГраницЯ мiцностi виробiВ на стисК та згиН повинна бути не менше значень, наведених табу
лицi 3, ,щля повнотiлих виробiв марку встановлюють за значеннями границi мiцностi на стиск та згин.
,!ля порожнистих виробiв марку встановлюють за значенням границi мiцностi на стиск,
Таблиця 3 - Границя мiцностi виробiв на стиЪк та згин
у мегапаскалях
|рq!иця мiцностi
lVlapKa виробiв

при стиску

середня для п'яти
зразкiв

,

при згинl

наименша для
окремого зDазка

середня для п'яти
зоазкiв

найменша для
окремого зразка

.щля виробiв керамiчних клiнкерних облицювальних порожнистих

м150
; М175

з горизонrальним розташуванням порожнин

,15,0

17,5

12,5
15,0

flля виробiв керамiчних клiнкерних облицювальних порожнистих
ин

3

t\л200

20,0

17,5

м300

30,0

25,0

м250
м300

Для виробiв керамiчних клiнкерниI облицювальних повнотiлих
25,0
20,0
4,2
30,0
25,0
4,в

м300

30,0

м400

40,0

Для виробiв клiнкерних дорожнiх
25,0
4,в
35,0

5,2

3,0

з,4
3,4

з,7
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Кiнець таблицi З

г
l\Ларка виробiв

мlцностl

при стиску

середня для п'яти

при згинl

зоазкiв

наименша для

окоемого зDазка

середня для п'яти
зпазкiв

наименша для
окремого зразка

Nл500

50,0

40,0

5,6

4,0

l\л600

60,0

50,0

6,2

4,3

п/700

70,0

60,0

7,1

5,0

пл1000

100,0

90,0

9,2

6,4

ля

iB клi

их тDотчаDних

150

15,0

12,5

3,0

2,1

м175

17,5

14,5

з,4

2,4

tv200

20,0

17,5

3,в

a-7

м250

25,а

20,0

4,2

3,0

м300

30,0

25,0

4,в

3,4

п/

5.3 Водопоглинання повинно бути не бiльше нiж ё,0 % для облицювальних та тротуарних виробiв. Водопоглинання для виробiв дорожнiх марки М1000 повинно бути не бiльше нiж2%, марки
М700, М600 - не бiльше нiж 4% марки [\Л500, М400 - не бiльше нiж б %.
5.4 Вироби повиннi бути морозостiйкими.та, у насиченому водою cTaHi, повиннi витримувати
без ознак руйнувань (TpicK, лущення, вiдколювання, вiдшарування, розтрiскування, викришування):
- вироби облицювальнi не менше нiж 100 циклrв поперемiнного заморо}ryвання та вiдтавання;
- вироби TporyapHi не менше нiж 200 циклiв поперемiнного заморожування та вiдтавання;
- вироби дорожнi не менше нiж 300 циклiв поперемiнного заморожування та вiдтавання.

Види пошкоджень виробiв пiсля випробувань на морозостiйкiсть наведенi у додатку А (рису-

нок A.'l).

5.5 Вироби за зовнiшнiм виглядом повиннi задогiольняти обов'язковим вимогам цього стандарту та виготовлятись за затвердженим технологiчним регламентом виробництва.

5.6 Вироби облицювальнi, дорожнi та TpoTyapHi мають форму прямокугного паралелепiпеда
або фiryрну.
Поверхня граней виробiв мао бри плоскою, ребра прямолiнiйними або вiдповiдати заданiй
формiфiryрного виду.
Вироби повиннi мати чiткi, гладкiлицьовi гранi або вiдповiдати передбаченому рельсфу лицьо-

воТ

поверхнi. ;

,,

Вироби форми прямокутного паралелепiпеда або фiryрнi мають не менше однiеj'лицьовот по-

BepxHi.

5.7 Вироби облицювальнi виготовляються як повнотiлими, так i порожнистими, а вироби для

брукування дорiг та TpoTyapiB

-

повнотiлими.

l

5.8 Рекомендованi розмiри, форма, розташування порожнин у виробах, а також порожнистiсть
в додатку Б i е рекомендованими. Вироби можна виготовляти iншоl'порожнистостi,

виробiв наведенi

з пустотами iншоТ форми, з iншим числом та розташуванням за умови дотримання обов'язкових вимог цьог0 стандарry.

Порожнини у виробах повиннi розташовуватись перпендикулярно (вертикально розташованi)
або паралельно (горизонтально розташованi) постелi i можугь бути наскрiзними i ненаскрiзними.
5.9 !опускаеться випускати вироби з закругленими вертикальними ребрами з радiусом закруглення не бiльше нiж 10 мм для виробiв облицювальних та до 5 мм для виробiв дорожнiх та троryарних.
12
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\, '5.10 Yci види виробiв можуть виготовлятися
з фаскою розмiром до 10 мм по контурулицьовоТ

поверхнi,

,|,,]5,1't Колiр,
рисуноК рельефу, вигляД

поверхнiта iншi показникИ зовнiшнього вигляду лицьовоТ
поверхнi виробiВ повиннi вiдповiдатИ 3разку-етаЛону, затвеРдженомУ в
установленому порядку або
погодженому зi споживачем.

,.,,

_ .,

5,12 flопустимi вiдхили показникiв зовнiшнього вигляду лицьовоi'поверхнi
виробiв не повиннi
перевищувати на одному виробi величин, наведених таблицi 4.
у
Таблиця 4 - !опустимi вiдхили показникiв зовнiшнього вигляду виробiв
Види допустимих вiдхилiв, дефеrсгiв
зовнiшнього вигляду виробiв
1 Викривленiсть поверхнi ребер у

виглядi западин i випускiв, мм,

не бiльше

2 Вiдбитостi KyTiB на нелицьових
поверхнях завглибшки вiд 3 мм до
15 мм, шт., не бiльше
3 Вiдбитостi та притупленостi ребер
завглибшки не бiльше 'l0 мм i завдовжки вiд 10 мм до 15 мм, шт., не
бiльше

значення, кiлькiсть або ноома вiдхилiв
Облицювальнi вироби
TpoTvapHi виооби
дооожнi виооби
не допускаеться

2

2

2

J

4

не допускаеться

J

J

4 Трiщини завширшки бiльше 0,5 мм
та завдовжки до 40 мм, шт., не бiльше
5 Трiщини на нелицьовiй cTopoHi
завглибшки до 3 мм та завдовжки не
бiльше 30 мм, шт., не бiльше

6 OKpeMi посiчки завширшки не
бiльше 0,5 мм та завдовжки до З0 мм
на 1 дм2 лицьовоТ поверхнi, шт,, не
бiльше

не допускаеться
не допускаеться

2

J

1

2

2

5,13 Офакгуренi поверхнi виробiв облицювальних отриманих торкретуванням
мiнеральним
або скляним дрiбняком, ангобуванням, двошаровИм
формуванням Td iншими'способами не повиннi
мати дефекгiв за показником зовнiщнього вигляду:
,'
HepiBHoMipHicTb
забарвлення
факгурного покриття, видиме з вiдстанi 10 м при денному

освtтленнi;

-

плiшини площею '1 см2 на лицьовiй поверхнi;
- неповне покриття лицьовоТ поверхнi виробiв (на ребрах завдовжки до 30 мм i завширшки
'I,5 мм, на площинi не
бiльше нiж 1 см2);
на
кромках
щербини
офакгуренот поверхнiзавширшки бiльше нiж З мм iзавдовжки
бiльше нiж
12 мм.

5"t4 Глазурованi лицьовi поверхнi виробiв облицювальних за показниками
зовнiшнього вигляду повиннi вiдповiдатИ вимогаМ дстУ Б в 2.7-61, п.5.2.12 з уточненням,
показники
вiдносяться
що
до площi лицьовоТ поверхнi приведенОi'до нормальногО форматУ виробiв облицювальних
згiдно з
таблицею 1.
5,15 ВапнЯнi включеНt,., якi викликають пiсля пропарювання
руйнування виробiв або i'x поверхонь, не допускаються на лицьових поверхнях,
13
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,.,- .]5,{6 Висоли на лицьових поверхнях облицювальних виробiв не
допускаються,

.

-. 5.17 Питома ефекгивна акгивнiсть природно-радiоакгивних радiонуклiдiв A"*u*, у виробах не
повинна буги бiльше чинних нацiональних норм.
5.18 Вироби керамiчнi клiнкернiоблицювальнi, дорожнi та TpoTyapHi вiдносяться до негорючих
будiвельних матерiалiв згiдно з вимогами ДБН В.1.1-7.

6

вимоги до сировинних мАтЕрlАлlв

6,1 Основною сировиною, яка використовуеться у виробництвi клiнкерного виробу, б легкоп_
лавкi та ryгоплавкi глини та суглинки рiзного хiмiчного складу.

6.2 Глиниста сировина, кремнфемистi породи (трепел, дiатомiт тощо) для виробництва керамiчних клiнкерних виробiв повинна вiдповiдати вимогам чинних технологiчних регламентiв виробництва,
6.З Використання вторинноТ сировини i добавок до основноТ сировини, мiнеральнi
бавки повиннi вiдповiдати вимогам нормативних i технiчних документiв на них.

7

i

органiчнi до_

комплЕктнlсть

У комплекг поставки входять:

-

ocHoBHi вироби та комплектуючi до основних (добiрнi) (за домовленiстю зi 0поживачем основ-

Hi та добiрнi вироби мож}rгь комплектуватись

-

разом або окремо);
комплекц/ючi вироби (пiддони, контейнери, плiвка, картон тощо);
ярлик (пакувальний лист).

8

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

8.1 Органiзацiя та ведення технологiчного процесу повиннi вiдповiдати вимогам

гост

12.0.001

.

8.2 МаТеРiалИ, lло використовуються при виробництвi- не токсичнi i пожежобезпечнi.
8.3 ВИРОбИ в процесi використання не наносять шкоди органiзму людини, що пiдтверджено вис-

н

овками державноТ санiтарно-епiдемiологiчноТ експертизи.

8,4 ПiД ЧаС ВИготовлення виробiв необхiдно дотримуватись вимог охоронй працi, промисловоi,
безпеки та промсанiтарiТ,
8.5 Виробничi примiщення повиннi вiдповiдати вимогам СНиП 2.09.04 та СНиП 2.о9,о2.
8.6 Технологiчне обладнання повинно вiдповiдати вимогам ГОСТ 12.2,003,

ДСН 3.3.6.039 та

flCH 3.3.6.042.

СП 1042, ДСн 3,3.6.0з7,

8.7 Мiкроклiмат виробничих примiщень пiд час виготовлення виробiв повинен вiдповiдати вимогам ГОСТ 12.1.005 та ДСН 3.3.042
8.8 освiтленiсть робочих мiсць повинна вiдповiдати вимогам дБн в.2.5-2В; метод визначення
освiтленостi згiдно з flCTY Б В.2.2-6 (ГОСТ 2494О).
8.9 Концентрацiя пилу в повiтрi робочот зони не повинна перевищувати

пеки lV згiдно з ГОСТ 12.1.005 та ГОСТ 12.1.007

Гflк б мг/м3, клас небез-

,

8.10 Системи водопостачання та водовiдведення (каналiзацiт) повиннi вi!повiдати вимогам
СНиП 2.04.01.

8.11 РОбОЧi мiсця повиннi бути обладнанi припливно-витяжною вентиляцiею згiдно
ДСТУ Б.А.З.2-12, ДСН 3,3.6,042, СП 1042та СНиП 2.04,05.

з

ГОСТ 12.1 .ОО4,
8.13 PiBeHb шУму на робочих мiсцях не повинен перевищувати вимог ГОСТ 12.1.003 та
8.12 ПоЖежна безпека у виробничих примiщеннях повинна вiдповiдати вимогам

дсн

3.з,6.037.

8.14 Вiбрацiйне навантаження на персонал не повинно перевищувати ви "1г ДСТУ

та ДСН 3.3.6.039.
14
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8.15 Експлуатацiя елекгроустановок i елекгрообладнання повинна виконуватись вiдповiдно до

вимог

НпАоп 0.00-1,21.

8.'lб Обладнання, комунiкацiТ та eMHocTi, якi використовуються в технологiчних процесах виготовлення виробiв, повиннi бути заземленi вiд статистичноi'елекгрики згiдно з НПАОП 0.00-1.29.
8,17 Пiд час завантаження та розвантаження виробiв необхiдно дотримуватись правил безпеки
згiдно з ГОСТ 12.3.009.

)
.\
'

8.'l8 Персонал, зайнятий на виробничих процесах, повинен бути забезпечений засобами
ГОСТ 12.4.010, ГОСТ 12.4,02В,

iндивiдуального захисту та спецодягом вiдповiдно до ДСТУ 3В35,
ГоСт 27574, ГоСТ 27575 та НПАоП 26.0-3.01 .

8.19 lнструкгаж з охорони працi працiвникiв проводять згiдно з НПАОП 0.00_4-05 та галузевими
матерiалами з охорони працi, затвердженими в установленому порядkry.

8.20 Попереднiй та перiодичнi медичнi огляди персоналу необхiдно проводити вiдповiдно до
наказiв ttЛО3 УкраТни Ng 246 вiд 21,05.2007 р.

9

вимоги охорони довкlлля

9.1 Контроль за станом довкiлля необхiдно здiйснювати згiдно з вимогами природоохоронного
законодавства.
I

9.2 Вироби керамiчнi клiнкернi е екологiчно чистi, не е токсичнi, пожежобезпечнi, У процесi виго-

товлення та експлуатацiТ не спричиняють шкiдливого впливу на органiзм людини та не утворюють
токсичних сполук у повiтрi, в стiчних водах i в присутностi iнших речовин.
9.3 Гранично-допустимi викиди шкiдливих речовин в атмосферне повiтря не повиннiперевищувати вимог згiдно з ГОСТ 17.2.3,02 та !СП 20,1.

9.4 Охорону t'pyHTiB вiд забруднень побутовими
вiдповiдно до вимог СанПиН 42-12В-4690,

та промисловими вiдходами

здiйснюють

9.5 3нешкодження та утилiзування промислових вiдходiв необхiдно здiйснювати вiдповiдно до

вимог ДсанПiН 2.2,7 .029.

9.6 Вiдходи виробництва повиннi тимчаGово зберiгатись,на спецiально вiдведених майданчиках та вивозитися на звалище
9.7 Виробничi стiчнi води пiсля очистки повиннi зливатись у каналiзацiйну мережу вiдповiдно до
правил Ns121-12l12-33-14 "Правила приёма производственных сточных вод в системе канализа-

ционных населённых пункгов" та СанПиН 4630.
9,8 Радiологiчний контроль сировини i готовоI продукцiТ проводиться згiдно з !БН B.1.4-0.0,1,
ДБН В.1.4-0.02, ДБН В.1 .4-1 .01та ДБН В.1 ,4-2.01. Ефекгивна суп4арна питома акгивнiсть природних
радiонуклiдiв не повинна перевищувати 370 Бr</кг (1 клас використання).
9.9 BMicT шкiдливих речовин у викидах вентиляцiйних установ в атмосферне повiтря не повинен перевищувати норм Г!К, що встановленiдля пiдприомств вiдповiдно до вимог ГОСТ 17.2.1,О1 i

гост 17.2,3.02,дсп
,l0

201.

МАРкУВАННя

l

r

10.1 На поверхню виробу в процесi iX виготовлення наносять незмивною фарбою за допомогою

трафареry (штампу) або вiдтиснення клейма - товарний знак вiдповiдностi пiдприемства-виробника вiдповiднодо постанови Кабiнету MiHicTpiB Украi'ни вiд 29листопада 2001 р. Ns 1599.

10.2It/аркування наносять на кожну пакувальну одиницю. В однiй пакувальнiй одиницi повинно
бути не менше нiж 5 % виробiв, маркованих згiдно з постановою Кабiнету MiHicTpiB Укратни вiд
29 листопада 2001 р. Ne 1599,
Маркування може бути нанесено безпосередньо на упаковку або етикетку, яку на}g,lеюють на
упаковку, або ярлик, що прикрiплюються до упаковки способом, tцо забезпечу0 його збереження
,15
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при транспорryваннi. Транспортне маркування повинно наноситися на кожне вантажне мiсце
i вико-

нуватись вiдповiдно до вимог ГОСТ 14192,

Маркування повинне мiстити у собi:
- найменування пiдприемства-виробника (або його товарний знак) та адресу;
- умOвну пOзнаку виробу;
- номер партiТ та дату виготовлення;
- кiлькiсть виробiв у пакувальнiй одиницi (шт,, кг);
- штамп ВТК;
- 3нак вiдповiдностi згiдно 3 постанови Кабiнеry l\Лiнiстрiв УкраТни вiд 29 листопада 2001 р.

Ns 1599,

flопускаоться включати у маркування iнформацiю про спосiб виготовлення виробiв.
пiдприемство-виробник мае прав0 наносити на упаковку
додаткову iнформацiю, яка не суперечить вимOгам цього стандарту та яка дозволяе iдентифiкувати продукцiю та iT виробника.

11 пАкувАння
11.'l Пакування здiйснюсться в контейнери або на пiддони згiдно з ГоСТ 1вз4з, Укладання
виробiв У засоби пакування проводиться вiдповiдно до iнструкцiт про пакування, що розробляеться
пiдприемством-виробником та затверджубться в уставленому порядку.
l

за узгодженням зi споживачем допускаеться пакування виробiв в iншу транспортну тару за

вiдповiдними документами, що забезпечуе зберiгання продукцiт пiд час транспортування.
11.2 Упаковка повинна забезпечувати збереження виробiв вiд механiчних пошкоджень
та вiд
змiщення Тх у засобах пакування вiдносно один одного при транспортуваннi на вантажно-розвантажувальних роботах,
'l'1.3 ВиробИ повиннiбуги
укладенiв контейнери або на пiддон, на "постiль", або ''ложок'' iз перех-

ресною перев'язкою, ,Допускаеться укладка виробiв без перев'язки за умови Тх автоматичного пакування, яке забезпечуе збереЖення пакувальноТ одиницi при зберiганнi та транспортуваннi.
11.4 Викладенi iз перехресною перев'язкою вироби повиннi бути
упакованi у термоусадкову
плiвку згiдно з ГоСТ 25951 або iншi матерiали, якi забезпечують збереження продукцiТ.
,t1.5

В однiй упаковцi повиннi бути вироби одного умовного визначення.

11.6 3а згодою споживача допускаються iншi види пакування, якi забезпечують
збереження виробiв при транспорryваннi.

,l2 трАнспорryвАння
l зБЕрlгАння
'l2,1 Умови транспорryвання та зберiгання при
дiт клiматичних факгорiв зовнiшньоiо середовища за ОЖ1, Ж3 згiдно з ГОСТ
,'

15'150.

12,2Гlри вантажно-ро3вантажувальних
виконуватись вимоги ДБН Г.1-4.

роботах, транспортуваннi та зберiганнi виробiв повиннi

пакетiв.

12.3 Транспорryвання виробiв здiйснюють
у виглядi
транспортнi пакети формують на складському майданчику або безпосередньо
на технологiчнiй
лiнiТ на пiддонах згiдно з ГоСТ 1в343, або вантажних контейнерах.
у
маса одного пакета не повинна перевищувати номiнальну вантажопiдйомнiсть
пiддону, контейl

нера або спецiалiзованоТ тари,

У технологiчнiй документацiТ на виготовЛення виробiв приводять схему крiплення виробiв
у
транспOртНому пакетi 3алежнО вiд дальностi перевезення та виду транспортного засобу,

12.4 Транспортування виробiв здiйснюеться yciMa видами транспорту (автомобiльним,

залiзничним, морськимтощо), транспортними засобами (автомашини, залiзничнi платформи,
вагони, судна) на пiддонах або у контейнерах для вантажiв (згiдно з ГоСТ 1в477, госТ
2O25g) iз забезпеченням умов механiчного навантаження та розвантаження.
lo
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ТранспортУваннЯ повиннО проводитись iз додержанняМ правил перевезення вантажiв,
що
дiють на вiдповiдному видi транспорту.
12.5 При навантажуваннi, транспортуваннi та розвантажуваннi виробiв повиннi застосовуватись засоби, що забезпечують Тх збереження вiд механiчних пошкоджень.
12.6 Наванта}кryвання виробiв накиданняМ та розвантажування скиданням забороняоться.

12.7 Вироби повиннi зберiгатисЬ на пiддонах або в контейнерах для вантажiв згiдно з
ГОСТ 1ВЗ43 та flБН Г.1-4 окремо за видами, типами i марками.
12.8 Сформованi транспортнi пакети зберiгаються на складi в два яруси.
!опускаеться установка пакета один на одного не вище трьох ярусiв, за умови дотримання вимог безпеки.

12.9 !опускаеться зберiгання виробiв на рiвних чистих майданчиках з твердим покриттям
без
пiддонiв пакетами в одноярусних штабелях.
12"10 3берiгання виробiв у споживача повинно здiйснюватися вiдповiдно
12.2.3 та правилами технiки безпеки.

до вимог 12.2.2та

12.11 Навантаження та розвантаження пакетiв виробiв повинно проводитися механiзованим
способом за допомогою спецiальних вантажозахватних пристроТв.

13 мЕтоди контролювАння,
i

13.1 Контролювання якостi виробiв проводять вiдповiдно до вимог

дсту

Б в,2.7*9,

дсту

Б в.2.742,

ДСТУ Б В.2.7-60, ДСТУ Б В.2.7-61, ГОСТ В462та цього стандарту,
lvlетоди випробувань якостi сировини та матерiалiв при вхiдному контролiзгiдно
з Гост 24297
вка3ують у технологiчнiй документацiт на виготовлення виробiв з
урахуванням вимог нормативних
документiв на цю сировину та матерiали.
п/етоди випробувань при проведеннi виробничого операцiйного контролю встановлюють
у

технiчнiй документацiТ на виготовлення виробiв.

13,2 Зовнiшнiй вигляд виробiв, колiр, якi3ть випалу, геометричну
форму контролюють зовнiшHiM оглядом, порiвнюючи з зразками-еталонами прИ
денному освiтленнi або штучному розсiяному
свiтлi згiдно з !СТУ Б В.2,7-61, п.9,4.

при порiвняннi, зразки, що контролюються, не повиннi вiдрiзнятися вiд зразкiв-еталонiв.
!ля виробiв облицювальнихдодатково визначаеться вiдповiднiсть лицьовоl поверхнi затвердженим зразкам-еталонам згiдно з ЩСТУ Б в.2,7-61, п. 9,,13.

13.3 Наявнiсть висолiв на лицьовiй поверхнi виробiв облицювальних визначають
згiдно з
ДСТУ Б В.2.7-61, п,9.,12.
13.4 Комплекгнiсть (за умов пакування комплектами), якiсть маркування
та якiсть пакування перев,iряють зовнiшнiм оглядом виробiв,; вiдiбраних для контролю упаковок,

якiсть транспортного маркування та пакування перевiряють зовнiшнiм оглядом
запакованоj.

продукцiТ.

13.5 Визначення лiнiйних розмiрiв виробiв, вiдхили вiд прямолiнiйностi
ребер та площинностi
гранеЙ, вiдбитостi KyTiB, вiдбитостi i притуплення
ребер виконують згiдно з flCTY-H Б В.l.з-1 з похибкою не бiльше нiж 1 мм,

Товщину зовнiшнiх cTiHoK, розмiри порожнин, довжинУ посiчок, площу вiдколiв та
довжину
вiдбитостей ребер виробiв вимiрюють металевою лiнiйкою згiдно з
!сту гост 427 або штангенциркулем згiдно з flCTy гост 166. Похибка вимiрювань не бiльше нiж 1 мм.
't

3.6 ЩовжИну та ширИну кожногО виробУ вимiрюютЬ у трьоХ мiсцяХ виробу: на
двох ребрах i се-

рединi ложка, товщину

-

на двох ребрах та серединi поперечника.

3а резульТат вимiрюВань приймають середНьоарифмеТичне значення
результатiв одиничних
вимiрювань.
lI

f-
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13.7 Ширину розкриття трiщин вимiрюють за допомогою вимiрювальноI лупи згiдно з
госТ25706, пiсля чого вирiб перевiряють на вiдповiднiсть вимогам 5.12 таблицi 4, п.6. Похибка

вимiрювання

-

0,1 мм.

't3.8 Глибину вiдбитостi KyTiB та
ребер вимiрюють за допомогою штангенглибиномiра згiдно з
ГОСТ
162
абО КОСИНЦЯ ЗГiДНО З ГОСТ 3749 i лiнiйки згiдно з
ДСТУ
!СТУ ГОСТ 427 по перпендикуляру вiд вершини кута або ребра, утвореного косинцем, до пошкодженоi'поверхнi, Похибка вимiрювання - 1 мм_
13.9 Вiдхили вiд перпендикулярностi гранеЙ визначають, прикладаючи косинець
до сумiжних
граней виробу та вимiрюючи металевою лiнiйкою найбiльший зазор мiж косинцем та гранню.
Похибка вимiрювання - 1 мм,

3а результатами вимiрювань приймають найбiльший зi Bcix отриманих
результатiв.
13.10 Вiдхили вiд площинностiвиробу визначають, прикjlадаючи одну сторону
металевого

ко-

синця до ребра виробу, а iншу * вздовж кожноТ дiагоналi гранi та вимiрюють
щупом згiдно з
дсту гост Bg25, або лiнiйкою згiдно з !СТу rост 427 найбiльший зазор мiж поверхнею та ребром
косинця. Похибка вимiрювання -'1 мм.
за результат вимiрювань приймають найбiльший зi Bcix отриманих показникiв.
13.11 Наявнiсть вапняних включень визначають пiсля пропарювання виробiв
у посудинi.
Зразки, що не пiддавались ранiше дiТ вологи, укладають на
решiтку та розташовують у посудинi
з кришкою. Налиту пiд решiтку воду, нагрiвають до кипiння. Кип'ятiння продовжують на протязi
1 год. Потiм 3разки охолоджують у закритiй посудинi протягом 4 год, пiсля чого
ix перевiряють на
вiдповiднiсть вимогам 5.15; 5.16.
'13.12 Границю мiцностi при стиску та згинi виробiв, якi
мають форму прямокутного паралелепiпеда, або квадратнi визначають згiдно з ГоСТ В462. Границю мiцностi при
стиску та згинi ви-

робiв iнших геометричних форм та розмiрiв визначають згiдно

доповненням:
'1

чи

Тх

з Гост

8462

з

наступним

!ля випробувань на мiцнiсть при стиску виготовляють зразки, якi мають форму куба, вирiзаюiз свiжоприготовлених сухих або випалених виробiв.

flовжина ребра куба зразкiв повинна вiдповiдати товщинi випробувального виробу.
!опустимi
вiдхили по розмiрах куба допускаються не бiльше t 3 мм за обов'язковот
умови збереження паралельностi протилежних площин.
На поверхнях зразкiв не допускаються трiщини, вм'ятини сколювання крайок
та KyTiB, якi видно
вiзуально.

у кожного iз зразкiв шлiфують двi паралельнi площини,, перпендикулярнi
до направлення навантажень при експлуатацiТ, визначають площу сiчення зра9ка з точнiстю
0,2 см2;
до

2.Щля випробуванq на мiцнiсть при згинi виготовляють зразки
у формi паралелепiпеда шириною

30 мм t 3 мм, висотою 30 мм t 3 мм та довжиною, яка дорiвнюо
довжинi виробу вирiзаючи Тх iз
свiжоприготовлених сухих або випалених виробiв. На поверхнi зразкiв не
допускаються трiщини,
змикання ребер, сколювання, якi видно вiзуально. У кожногр зразка шлiфують
двi паралельнi площини, якi перпендикулярнiдо направлення наваНтаження при експлуатацiТ. Вимiрюють
у середнiй
частинi ширину та висоry зразка, визначають площу сiчення з точнiстю
0,2
см2.
до
Границю мiцностi при стиску та згинi обчислюють з точнiстю
до 0,1 МПа (1кгс\см2) на кiлькостi
зразкiв вiдiбраних згiдно з таблицею 5.
13,13 Масу, середню ryстину, водопоглинання та морозостiйкiсть (метод об'емного
заморожування) виробiв визначають згiдно з flCTy Б в,2,7-42.

ВодопоглиНання визначаютЬ при насиченнi зразкiВ водою з температурою (20
* 5) .С при атмосферному тиску.
[tлорозостi йкiсть визначають методом об'емного заморожування.
18
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13,14 Визначення зносостiйкостi виробiв клiнкерних дорожнiх проводять згiдно з роздiлом 9
дсту Б в.2.7-11в (гост 271в0).

дБн

13.15 Питому ефекгивну активнiсть природних радiонуклiдiв Аебек. визначають згiдно

з

в.1 .4-1.01.

13.16 Факультативне визначення теплопровiдностi облицювальних виробiв визначають згiдно
з 9,16; 9.17 ДСТУ Б В,2 7-61, ДСТУ Б В.2.6-101 ДСТУ Б В,2.7-105, ГОСТ 24В16.

14 прАвилА приЙмАння
14.1 Вироби повиннi прийматися технiчним контролем пiдприемства-виробника
ми цього стандарту.

згiдно з вимога-

14.2 Вхiдний контроль сировинних матерiалiв повинен здiйснюватися згiдно

гост

з

вимогами

24297.

14.З Вироби приймають партiями. Розмiр партiТ встановлюють у кiлькостi не бiльше добовот виробки.

при прийманнi виробiв споживачем партiею вважаеться кiлькiсть виробiв, якi вiдванта}кryють за
3амовленням (угодою) або вироби в об'емi одного транспортного засобу, оформлених одним
документом лро якiсть.
14.4 ЯкiстЬ виробiВ забезпсiчуеться вхiднИм контролем сировини та матерiалiв та операцiйним

виробничим (технологiчним) контролем. Якiсть виробiв пiдтверджують приймальним контролем го-

тоВИх виробiв. Приймальний контроль складаеться iз приймально-здавальних випробувань.

14.5 Приймально-3давальнi випробування проводяться на визначення показникiв зовнiшнього
вигляду, розмiрiв, водопоглинання, морозостiйкостi, густини, границi мiцностi, вапнякових вкJlючень, висолiв, для виробiв дорожнiх та тротуарних - на визначення зносостiйкостi.
14.6 ffля проведення приймально-здавальних випробувань, вiд кожноТ партiТ виробiв на складi
пiдприомсТва-виробнИка, вiдбирають з рiзнИf мiсцЬ партiТ вироби в кiлькостi 't00 штук.

Вироби вiдбираються iз рiзних пiддонiв у заздалегiдь погодженiй послiдовностi. Вiдiбранi вироби спочатку перевiряють на вiдповiднiсть вимогам цього стандарту за розмiрами, геометричною
формою та показниками зовнiшнього вигляду, а потiм проводять випробування за iншими параметрами згiдно з таблицею 5.
14.7 Приймально-здавальнi випробування проводяться вiд кожнот партiт за показниками:
- колiр та зовнiшнiй вигляд виробiв, форма, якiсть випалу, наявнiсть трiщин, розмiр i вiдхили вiд
номiнальних розмiрiв та форм згiдно з 4.1.3;4.2.1-4.2.3 5,12 - 35 виробiв;
- границя мiцностi при стиску та згинi згiдно з 5.2- п'ять виробiв повнотiлих та десять порожнис-

тих вiд вибiрби;
- водопоглинання згiдно з 5,3 - п'ять виробiв вiд вибiрки;
- зносостiйкiсть згiдно з 4.1,12 - п'ять виробiв вiд вибiрки;
* наявнiсть вапнякових включень згiдно з 5,'l5;'13.1 п'ять виробiв;
- наявнi,сть висолiв для облицювальниХ виробiв згiдно з 5.16; ,1 3.з - п'ять виробiв;
- якiсть маркування, пакування та комплектнiсть поставлення згiдно з 1О,1-10.2;11,1-11.6;
роздiл 7 -вся партiя.

партiю приймають, якщо результати випробувань вiдповiдають вимогам цього стандарту.
14,8 Перiодичнi випробування проводять на виробах, що пройшли приймально-здавальнi вип-

робування за показниками:
/l, / .N*-V''
- морозостiйкiсть згiдно з 5.4 - п'ять
п'ять виробiв,
- ефекгивна сумарна питома акгивнiсть природних радiонуклiдiв згiдно з
't4.9 Випробування виробiв на наявнiсть вапнякових включень та водопоглинання проводять
вiд кожноТ партiТ та кожного разу при змiнi BMicTy карбонатних включень у сировинi.

виробiв,

ffi"a
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14,10 Морозостiйкiсть виробiв ви3начають не
рiдше одного разу на квартал та кожного разу при
змiнi сировини або технологiТ (складу шихти, параметрiв
формування, режимiв тепловоТ обробки).
14,11 РадiацiйниЙ контролЬ виробiВ здiйснюетЬся спецiаЛiзованiЙ
лабораторiТ. Питому ефеку
тивну активнiсть природних радiонуклiдiВ А.6"*, контролюють
при вхiдному контролiза даними
доKyMeHTiB про якiсть сировинних матерiалiв. Гiитому ефекгивну
активнiсть природних радiонуклiдiв
випробування виробiв за цим пока3ником слiд проводити не
рiдше одного разу на piK в акредитованих випробувальних лабораторiях згiдно з
!БН в.1 .4-2.о1, а також при змiнi сирови нних матерiал
iB.

14,12 При випробуваннях виробiв 3а показниками, наведеними
в таблицi 5 (oKpiM показникiв
зовнiшнього вигляду, розмiрiв, правильностi
форми та морозостiйкостi), та отриманнi незадовiльних результатiв, проводять повторнi випробування виробiв за
цим показником на подвоенiй
кiлькостt зразкiв, вiдiбраних вiд цiеТ партiТ"
Партiю приймають, якщо результати повторних випробувань
вiдповiдають yciM вимогам стандарту; якщо не вiдповiдають - партiю не приймають.
14,13 При проведеннi випробувань виробiв при iнспекцiйному
контролi, сертифiкацiйних випробуваннях, арбiтражних перевiрках вiдбiр та оцiнку
результатiв контролю проводять вiдповiдно до
вимоГ цього роздiлу, застосовуючИ методИ контролю вiдповiдно
до роздiлу 1З.

Перелiк контрольованих параметрiв встановлюють за погодженням
мiжучасниками перевiрки.
14,14 Щля проведення ,rпроЁуrurь вироби вiдбирають
iз рiзних пiддонiв партiТ у довiльнiй
послiдовностi в кiлькостi вiдповiдно до таблицi 5,
вiдiбранi вироби перевiряють на вiдповiднiсть вимогам
цього стандарту за зовнiшнiм виглядом,
правильнiстю форми, розмiрами та величиноiо
дефекгiв зовнiшньоrо ,rrп"ду, якiстю випалу i потiм
випробовують,

Таблиця

5

- Число

вiдiбраних виробiв для проведення випробувань

Найменування
показника

Вид випробувань
Кiлькiоть вiдiбраних
виробiв (зразкiв), шт. приймальноперiодичнi

Перiодичнiсть
контролю

випробування

+

кожна партiя

13.2;1З.7

+

кожна партiя

,13.8-13.10

десять пqловинок
для повнdтiлих виробiв, або десять
виробiв для порожнистих

+'

кожна партiя

гост

5

+]

кожна партiя

гост

здавальнi

3овнiшнiй вигляд, геометрична форма,
колiр, якiсть випалу,
наявнiсть трiщин

Розмiри iвiдхили вiд
номiнальних розмiрiв
та форми
Границя мiцностi при
стиску

Границя мiцностi при
згинi

l\Летод

35

13,5-13.6

1З.12 та
в462

в462

кожна партiя та

Водопоглинання

5

+

при змiнi сировини та тех-

дсту

Б

дсту

Б

в.2.7-42-97

нологiТ

Середня густина

20
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+

кожна партiя

в.2,7-42-97
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Кiнець таблицi 5
Найменування
показника

вид випробчвань
Кiлькiсть вiдiбраних
виробiв (зразкiв), шт. приймально- перlодичнl
здавальнi

Морозостiйкiсть

5

наявнiсть вапняних

д

включень

+

+

наявнiсть висолiв на
облицювальних ви-

+

15

+

лонам

Зносостiйкiсть (для до
рожнiх та тротуарних

сировина, вироби

+

ня, комплектнiсть

Маса

дсту

Б

в.2.7-42-97

13.1

1

один раз на
мiсяць або при
змiнi сировини
та технологii

13,3

кожна партlя

в.2.7-61,

дсту

один раз на plk
або при змiнi
сировини

Б

дБн

в.1-4-2.01

дсту

5

+

кожна партiя

виробiв)

Маркування, пакуван-

ПЛетод

випробування

п. 9.4

Ефекгивна сумарна
питома активнiсть при
родних радiонуклiдiв

один раз у
квартал та при
змiнi сировини
та технологiт
кожна партlя

робах
Вiдповiднiсть лицьовоТ
поверхнi зразкам-ета-

Перiодичнiсть
контролю

Б

в.2.7-118
гост 271в0)
п.9

партiя
10

+

+

кожна партlя

роздlли

один раз у
квартал

в.2,7-42

7;10:11

дсту

Б

14.14 Споживач мас право здiйснювати контрольну перевiрку якостi виробiв, застосовуючи при

цьому правила вiдбору та методи випробувань, зазначенИх у цьому стандартi.
14.15 Кожна партiя виробiв, що поставляеться, повинна супроводжуватися
документом про

якiсть, в якiй вказують:

-

найменування пiдприемства-виробника i (або) його товарний знак;
найменування та умовну познаку виробу;
номер та даry видачi документа про якiсть виробу;
_ номер партiТ згiдно з пакувальними листами;
i
- кiлькiсть виробiв у партiТ, шт. (кг);
- результати випробувань;
- штамп ВТК та пiдпис вiдповiдальноТ особи;
- клас застосування згiдно з паспортом радiацiйнот

якостi.

l

при експортно-iмпортних операцiях змiст супровiдного документа про якiсть
уточнюеться в
конкретному договорi на постачання виробiв,

21
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15 оцlнювАння

вlдповlдностl

15,1 Оцiнювання вiдповiдностi виробiв керамiчних клiнкерних
вимогам Технiчного регламенту
будiвельних виробiв, будiвель i споруд (далi Технiчний
регламент) здiйснюеться шляхом сертифiкацiт призначеним в установленому порядку органом з
оцiнки вiдповiдностi (далi - орган оцiнки)
за технiчними вимогами, регламентованими
у роздiлi 5 цього стандарту.
15,2 Органiзацiя робiт з оцiнки вiдповiдностi виробiв керамiчних
клiнкерних здiйснюеться
вiдповtдно до положень ffCTy Б А.1.2-1 ,
,15
Ь
Д.1.2-2,
дстУ
роздiлом
цього стандарту.
15,3 Сертифiкацiя виробiв здiйснюеться iз застосуванням
наступних процедур оцiнювання
вiдповiдностi та з урахуванням вимог Технiчного
модулiв
оцiнювання вiдповiдностi та
регламенту
вимOг щодо маркування нацiональним знаком вiдповiдностi,
якi застосовуються в технiчних
регламентах з пiдтвердження вiдповiдностi, затвердженого постановою
Кабiнету IViHicTpiB УкраТни вiд
7 жовтня 2003 р. Ns 15В5:
1) випробування виробником виробу певного типу;
2) здiйснення контролю за виробництвом на пiдприемствi;

3) випробування виробником зразкiв виробу, вiдiбраних
на пiдприемствi вiдповiдно до програми

випробувань;

4) подальше випробування виробником зразкiв виробу, вiдiбраних
на пiдприомствi вiдповiдно
до прOграми випробувань;
5) випробування органом оцiнки виробу певного
6) випробування органом оцiнки зразкiв виробу, вiдiбраних
на пiдприемствi вiдповiдно до програми випробувань;
7) проведення органом оцiнки перевiрки та оцiнки системи
контролю за виробництвом;
8) перевiрка органом оцiнки системи якостi виробництва;

типу;

I

9) проведення органом оцiнки постiйного нагляду,
аналiзу та оцiнки системи контролю за ви-

робництвом;
'10) проведення органом
оцiнки постiйного нагляду, аналiзута оцiнки системи
якостiза виробництвом;
'11) випробування органом

оцiнки зразкiв виробу, вiдiбраних на пiдприемствi,
ринку або
будiвельному майданчику вiдповiдно до програми аудиту.
ПрЬцедури оцiнки вiдповiдностi 1)-4)
реалiзуються виробником, а 5)- 11)-органом оцiнки,
сертифiкацiя продукцiт може здiйснюватись також iз використанням
модуля Ь 1перевiрка виробу певного типу) в комбiнацii,3 модулем D (забезпечення
належнот якостi виробництва) або моду-

лем F (перевiрка продукцii).

15,4 Для кожного окремого виробництва виробiв орган
оцiнки на пiдставi аналiзу факгорiв, наведених у пункгi 20 Технiчного
регламенту, конкретизуе перелiк процедур
lrУ-vН'r оцiнювання
vЧl'
вiдповiдHocTi, заdiчачених у роздiлi 15 цього стандарту.
15,5 Yci, 3acтocoвaнi при сертифiкацiТ продукцii
процедури оцiнювання вiдповiдностi,
документуються виробником.

15,6 Вiдсутнiсть на пiдприемствi, що виготовляо вироби,
контролю за виробництвом згiдно з
дсту-Н lь д,1,1-В3 унеможливлюе наявнiсть позитивного висновку
щодо видачi сертифiката
вiдповiдностi.

15,7 Наявнiсть системи якостi виробництва виробiв керамiчних
клiнкерних не е обов'язковою
вимогою при сертифiкацiт продукцii. Вiдповiднiсть системи контролю
за виробництвом вимогам
дстУ lSo 900,1 е достатньою для позитивноi оцiнки цiеТ системи.
Заявник повинен iнформувати
уповноважений орган, який видав сертифiкат перевiрки виробiв,
про всiсугговi змiни перевiрених виробiв.
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16 ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦlТ
'l6,1 Умови експлуатацiТ УХЛ 1 згiдно з ГОСТ 15150.
16.2 Укладання та мурування виробiв необхiдно проводити згiдно зi СНиП lI-22, [3], додаток 2
вiдповiдно до рекомендацiй чинних будiвельних норм та зведень правил, територiальних будiвельних норм з врахуванням вимог, викладених у проекгнiй документацiТ на зведення будiвель та споруд
16,3 Вигляд виробiв керамiчних для облицювання кладки самонесучих, несучих конструкцiй та

cTiH будiвель, марку за мiцнiстю, морозостiйкiстю вказують

у робочих кресленнях.
'l6.4 Вироби облицювальнi лицьовi призначенi для обличкування несучих cTiH будинкiв та котеджiв, самонесучих cTiH багатоповерхових будiвель, цоколiв, зведення архiтеrсгурних споруд, а також при peMoHTi або реконструкцiТ житлово-громадських та промислових будiвель та споруд.
16.5 Вироби

-

клiнкер дороir<нiй та тротуарниiй

-

призначенi для брукування дорiг та TpoTyapiB,

для облаштування покриттiв площ, садово-паркових дорiг, внутрiшнiх квартальних проТздiв, для
покриття пiдлог нежитлових примiщень та влаштування вимощень тощо.

17 гАрАнтlТ вироБникА
17.1 Виробник гарантуе вiдповiднiсть виробiв вимогам цього стандарту при додержаннi умов
транспортування, зберiгання та застосування, встановлених цим

стандаfoтом.

1

17.2 Гарантiйний TepMiH зберiгання основних виробiв та комплектуючих до основних (добiрнi)
необмежений за дотримання умов зберiгання та транспортування.
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додАтокА

(обов'язковий)

види пошкоджЕнь при випроБувАннl
нА морозостIЙкlсть

] Вiдколлr

2 Викриliiування

-I.--

(t

l

З РозтрiскуванЙ

\

t

4 Лущення

)
5 Посiчки

РисунокА.1 - Види пошкодження виробiв
при випробуваннi на морозостiйкiсть
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додАток

Б
(довiдковий)

рЕкомЕндовАнl типорозмlри вироБlв
Б.1 Рекомендованi типорозмiри виробiв облицювальних

дlr _t,

ъ}-

- Вироби облицювальнi гцовнотiлi з вертикальним розташуванням
технологiчних порожнин формату '1,00 НФ та фiryрнi 0,В8 НФ

РИСУНОК Б.'1

t

Рисунок Б.2

-

Вироби облицювальнi повнотiлi фiryрнi одностороннi
з технологiчними порожнинами формату 0,В9 НФ та 0,В7 НФ

_!- ё_.' af U. ý
--{"^ооЧооЗ
./

лwлLJ

a\-ло"

О.-r"О
ýg'-(JСлЪ',a
"
А \А Lj
-/ -.'W
ýъ
\
/'//

Рисунок Б.3 - Вироби облицювальнi порожнистi з вертикальним розташуванням
з 14 i 32 круглими або шестигранними порожнинами 0,7 (0,75) НФ; 1,35 НФ
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Рисунок Б.4

-

Вироби облицювальнi порожнистi з 1В i 2В щiлиноподiбними порожнинами 1,00 НФ

ffi

ffi
+xd

Рисунок Б.5 - Вироби облицювальнi, порожнистi 3 вертикальними та горизонтальним
розташуванням порожнин, ocнoBHi i добiрнi 1,00 НФ; 0,75(0,7) НФ; 1,35 НФ

26

ДСТУ Б В.2.7-245:2Иа

Рисунок Б.6 - Вироби облицювальнi "брусок'' повнотiлiта з порожнинами
горизонтальними i вертикальними 0,33 НФ; О,6В НФ; 0,5О НФ
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Б.2 Рекомендованl типорозмiри виробiв дорожнiх та троryарних

Рисунок Б.7

-

Вироби прямок}ггнi ''цеглина'', повнотiлi, (0,36...1,0) нФ

та з фiryрною личьовою поверхнею 0,92 НФ
1

а

б

Рисунок Б.8 - Вироби квадратнi ocHoBHi (а) та добiрнi

(б)

трикрнi

а
Рисунок Б.9 - Вироби шестикгнi ocHoBHi
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Рисунок Б.10

-

Вироби фасоннi "котушка прямокугна", oGHoBHi (а) та добiрнi (б) до них
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додАток в

ii

(довiдковий)

l
l

Б]БлlогрАФtя

l]
i

ii

1

ту У в,2.7-0о294з49.061-2000

2ту

Вироби керамiчнiтроryарнi, Технiчнi умови
У B,2.7-26.4-331B2BB3-00'I:2006 L{егла керамiчна лицьова клiнкерна "евротоН''. Технiчнi

умови
3

30

ту 21усСр

332-82 ИзделиЯ керамичесКие дорожные. Технические
условия
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