
DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ 
În conformitate cu anexa III a Regulamentului (EU) nr.305/2011 - Regulament în Construcții 

pentru produsul EuroCret Color 
Nr. 2109 

 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: EN 1504-3 : ZA.1a 
 

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru 
construcţii: a se vedea pe ambalajul produsului. 
 

3. - protecție la patrunderea de substante  
    - controlul umiditatii 
    - rezistent la tensiune inalta/ crestere a rezistentei electrice 
 

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a producătorului: 
P& T Techniche Mörtel GmbH & Co. KG, Bataverstr. 84, 41462 Neuss. Germania. 
 

5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat : 
Solaron Construct SRL, str Horia Macelariu, nr 26, sector 1, Bucuresti, Romania 
 

6. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru 
construcţii:  
Sistemul 2+ 
Sistemul 3 pentru rezistența la foc 
 

7. În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard 
armonizat:  
Comisia (Institutul Polymer KIWA, 0432) a efectuat inspecţia iniţială a fabricii şi a controlului producţiei în 
fabrică, cât şi supravegherea continuă, analiza şi evaluarea controlului producţiei în fabrică în conformitate cu 
sistemul 2+ şi a eliberat următoarele:  
Certificatul de conformitate a controlului producţiei în fabrică nr. 1119 – CPD – 1294 
 

8. În cazul declaraţiei de performanţă corespunzatoare unui produs pentru construcţii, caruia i s-a emis 
o evaluare tehnică europeană:  nerelevantă 1 ) 

 

9. Performanţa declarată  
 

Caracteristici esenţiale: Performanţa Specificaţiile tehnice armonizate 
Contractare liniara NPD 

EN 1504-2 : 2004 

Coeficient de expansiune termala NPD 
Taietura grila ≤ GT2 
permeabilitate la CO2 SD  > 50m 

Permeabilitate la abur Clasa I 
Absorbţie capilară si 
permeabilitate la apa 

w < 0,1 kg/ m² x h0,5 

Rezistenţă la schimbări de 
temperatură 

≥ 1,0 (0,7) 1) N/mm2 

Rezistent la soc termic NDP 
Rezistenta la chimicale NDP 
Rezistent la rupturi NDP 
Incercari la rupturi pentru 
evaluarea puterii adezive 

≥ 1,0 (0,7) 1) N/mm2 

Comportament la foc Clasa E  
prindere NPD  
Intemperii artificiale Greseli nevizibile  
Comportament antistatic NPD  
Aderenta pe betonul umed NPD  
Substanţe periculoase NPD  
 

10. Performanţa produsului identificat la punctele 1 şi 2 este în conformitate cu performanţa declarată 
de la punctul 9. 



Această declaraţie de performanţă este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la 
punctul 4.  

Semnată pentru şi în numele producătorului de către: 
Hans-Joachim Kretschmann - Director General 
Declarația de performanță este emisă în format electronic și prin urmare aceasta este validă fară 
semnatură. 
Neuss, 06.08.2013      


