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

pentru produsul EuroCret Unispachtel S 
Nr. 2100 

 

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. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia 
tehnică armonizată, aplicabilă: Produs pentru reparaţii structuri din beton. 
 

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 (Birou de Inspecția Materialelor, Nordrhein - Westfalen, 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. 0432 – CPD – 8447 
 

Comisia (MPA BAU Hannover, 0764) a efectuat inspecţia iniţială a produsului în conformitate cu sistemul 3 şi 
a eliberat următoarele: 
Raportul de clasificare pentru rezistența la foc nr. 111851 
 

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

9. Performanţa declarată  
 

Caracteristici esenţiale: Performanţa Specificaţiile tehnice armonizate 
Rezistenţă la compresiune ≥ 45 MPa 

EN 1504-3 : 2005 

Conţinut ioni de clor ≤ 0,05 % 
Rezistenţă la carbonatare obținută 
Modul de elasticitate ≥ 20 GPa 
Aderenţă ≥ 2,0 MPa 
Rezistenţă la schimbări de 
temperatură, partea 1, rezistent la 
îngheț/ săruri de dezgheț 

≥ 2,0 MPa 

Absorbţie capilară ≤ 0,5 kg * m-² * h-0,5  
Substanţe periculoase Conform SDB  
 

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, 26.03.2014      


