DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011

Nr.

1

Cod unic de identificare al produsului-tip:

2

Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt
element care permite identificarea produsului
pentru construcȚii astfel cum este solicitat la
articolul 11 alineatul (4):

3

Utilizarea sau utilizările preconizate ale
produsului pentru construcȚii, în
conformitate cu specificaȚia tehnică
armonizată aplicabilă, astfel cum este
prevăzut de fabricant:

4

Numele, denumirea socială sau marca
înregistrată Ți adresa de contact a
fabricantului, astfel cum se solicită în
temeiul articolului 11 alineatul (5):

5

După caz, numele Ți adresa de contact a
reprezentantului autorizat al cărui mandat
acoperă atribuȚiile specificate la articolul 12
alineatul (2):

6

Sistemul sau sistemele de evaluare Ți
verificare a constanȚei performanȚei
produsului pentru construcȚii, astfel cum
este prevăzut în anexa V:

19648DPC034

Version 1

DPC Murfolia

Numărul lotului: a se vedea ambalajul produsului
valabil de la

1.7.2013

DPC Murfolia
Monarflex s.r.o.
Továrenská 1
943 03 Štúrovo
Slovak Republic

nu este relevant

sistem 3

În cazul declaraȚiei de performanȚă privind un produs pentru construcȚii acoperit de un standard armonizat:
7
Laboratorul acreditat TBU KIWA DAP-PL-4346.00 a efectuat teste pe produs in baza metodologiei de testare (in baza mostrelor
prevalate din fabrica), calcule tip, verificari tabelare sau in baza documentatiei descriptive a produsului ()

()

()

8

În cazul declaraȚiei de performanȚă pentru
un produs pentru construcȚii pentru care s-a
emis o evaluare tehnică europeană:

nu este relevant

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011
9

PerformanȚa declarată
Caracteristici esențiale:
Rezistenta la incarcare statica metoda A
Rezistenta la foc

Performanță

Specificațiile
tehnice armonizate

≤ 250 mm
Class F

Rezistenta la incarcare statica metoda B

NPD

Etanseitate la apa

Pass

Durabilitatea: impermeabilitatea dupa imbatrinirea artificiala/degradare

Pass Grade 0

Durabilitatea: impermeabilitatea dupa expunerea la produse chimice (elongatie
>50% initial LxT
Incovoiere la temperatura joasa

Pass Grade 0

Substanțe periculoase

EN 14909:2006

Pass -20 °C
See Note

Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38, cerințele pe care le
respectă produsul:
nu este relevant
PerformanȚa produsului identificat la punctele 1 Ți 2 este în conformitate cu performanȚa declarată de la punctul 9
10 Această declaraȚie de performanȚă este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4
Semnată pentru Ți în numele fabricantului de către:

Štúrovo

24.6.2013
dd/mm/yyyy

(semnătura)

