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Declarația de Performanță 

Nr.: ECC17-PC Hydrogel 6880 

 

1. Codul unic de identificare al produsului-tip: 

PC Hydrogel 6880 

2. Tipul, lotul, numărul de serie sau orice alt element ce permite identificarea produsului de 

construcție, așa cum este solicitat în temeiul Articolului 11(4) al Regulamentului UE al Produselor 

pentru Construcții nr. 305/2011 

Fiecare lot al produsului-tip PC Hydrogel 6880 este caracterizat printr-un număr unic de 

lot PROxxx. Acest număr PRO permite lotului să fie urmărit , așa cum este necesar 

conform sistemului AVCP 2+ pentru atestarea și verificarea constanței performanței. 

3. Utilizatori destinați pentru produsul de construcție, în conformitate cu specificațiile tehnice 

armonizate, aplicabile, determinate de către producător: 

Produs pentru injectarea betonului, în conformitate cu EU 1504-5, tip S, 

U(S1)W(8)(3)(5/30). 

4. Numele, denumirea comercială dată sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului, 

așa cum este solicitat în temeiul Articolului 11(5) al Regulamentului UE al Produselor pentru 

Construcții nr. 305/2011 

ECC NV 

Terbekehofdreef 50-52 

2610 Wilrijk, Belgium 

Tel.: +32 (0)3 828 94 95 

Fax:  +32 (0)3 830 27 69 

E-mail: info@ecc-belgium.be 

5. Dacă este necesar, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat 

corespunde sarcinilor menționate în Articolului 11(4) al Regulamentului UE al Produselor pentru 

Construcții nr. 305/2011 

Nu se aplică 

6. Sistemul sau sistemele de atestare și verificare a constanței performanței produsului de 

constructie, menționat în Anexa V: 

Sistemul AVCP  2+ 

7. Dacă declarația de performanță se referă la un produs pentru construcții care cade sub incidența 

standardului armonizat: 

Organismul de certificare notificat BCCA (Belgium Construction Certification Association, 

numar de identificare 0749) a desfășurat următoarele sarcini în conformitate cu sistemul 

2+: 

- O inspecție inițială a instalației de fabricație și a sistemului de control al producției 

- Monitorizare, atestare și evaluare continuă a sistemului de control al producției 

BCCA a furnizat către ECC NV un Certificat de Conformitate pentru controlul producției în 

fabrică (cod: BC2-565-1895-0004-001). 
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8. Dacă declarația de performanță se aseamănă unui produs de construcție pentru care a fost emisă 

deja o atestare tehnică europeană 

Nu se aplică 

9. Performanța declarată 

Caracteristici esențiale Performanța Specificați tehnice armonizate 

Impermeabilitatea la apă ≥ 2 x 105  Pa 

EN 1504-5:2005 

Lucrabilitate – procentul din 
fisură care este umplut 

>95 % 

Comportament la coroziune NPD 

Raportul de expandare și 
evoluție cu reținere de apă 

± 8,66 % 

Durabilitate – sensibilitate la 
apă 

Expandarea ajunge la un nivel 
constant 

Durabilitate – sensibilitatea la 
cicluri ud-uscat 

Nici o modificare în raportul de 
expandare 

Durabilitate – compatibilitatea 
cu betonul 

Foarte bună 

Substanțe periculoase În conformitate cu 5.4 

 

10. Performanța produsului identificat la punctual 1 și 2 este în conformitate cu performanța 

declarată la punctual 9. Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea 

unică a producătorului identificat la punctual 4.  

 

Semnată pentru și în numele producătorului de: 

Dl. Michaël De Neef, Managing Director  

 

 


