
Traducere din limba englez8 

Declaratie de performanta pentru produsul PC Cristal Concentrate, in conformitate cu prevedenle 
Regulamentului UE privind produsele pentru constructii nr. 305/2011 

Declara~ie de performan~a 

Nr. ECC03-PC Cristal Concentrate 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 
PC Cristal Concentrate 

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru 
constructii astfel cum este solicitat la articolul11 alineatul (4) din Regulamentul UE privind produsele 
pentru constructii nr. 305/2011: 

Fiecare lot din produsul-tip PC Cristal Concentrate este identificat printr-un numar de lot unic 
PROOxxx. Acest numar PRO permite trasabilitatea lotului, conform cerintelor sistemului de evaluare §i 
verificare a constantei performantei produsului pentru constructii AVCP 2+. 

3. Utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica 
armonizata aplicabila, a§a cum sunt prevazute de fabricant: 

Mortar pentru reparatii nestructurale, in conformitate cu norma EN 1504-3, clasa R 1, aplicat in 
conformitate cu principiile privind reparatiile prevazute la punctele 3.1 §i 3.3 din norma EN 1504-9. 

4. Numele, denumirea comerciala sau marca inregistrata §i adresa de contact a fabricantului, astfel 
cum se solicita in temeiul articolului 11 alineatul (5) din Regulamentul U E privind produsele pentru 
constructii nr. 305/2011: 

ECC NV 

Terbekehofdreef 50-52 

2610 Wilrijk, Belgia 

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

-Fax: +32 (0)3 830 27 69 

E-mail: info@ecc-belgium.be 


5. Dupa caz, numele §i adresa de contact ale reprezentantului autorizat al carui mandat acopera 
atributiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul UE privind produsele pentru 
constructii nr. 305/2011: 

N u este cazu I. 

6. Sistemul sau sistemele de evaluare §i verificare a constantei performantei produsului pentru 
constructii, a§a cum sunt prevazute in Anexa V: 

Sistemul AVCP 2+. 

7. Tn cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard 
armonizat: 

Organismul de certificare notificat BCCA (Asociatia belgiana de certificare pentru constructii, 
numar de identificare 0749) a efectuat urmatoarele operatiuni, in conformitate cu sistemul 2+: 

- un control initial al instalatiei de productie §i al sistemului de control al productiei. 
- monitorizarea, verificarea §i evaluarea continua a sistemului de control al productiei. 

mailto:info@ecc-belgium.be


BCCA a emis un certificat de conformitate pentru ECC NV cu privire la controlul productiei Tn fabrica 
(cod: BC2-563-1895-0002-001). 

8. In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii pentru care s-a emis 0 

evaluare tehnica europeana: 
Nu este cazul. 

9. Performanta declarata. 

Caracteristici esentiale Performanta Specificatii tehnice armonizate 
Rezistenta la compresiune Clasa R1 

EN 1504-3:2005 

Continutul de ioni de clor :s; 0,05% 

Aderenta ;:: 0,5 MPa (ruperea aderentei) 
Rezistenta la contractie/dilatare NPD 

Rezistenta la carbonatare NPD 
Modulul de elasticitate NPD 

Compatibilitatea termica Test trecut 
Rezistenta ca strat antiderapant NPD 
Coeficientul de dilatare termica NPD 

Absorbtia capilara NPD 
Reactia la foc Euroclasa F 

Substante periculoase In conformitate cu punctul 5.4 

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 ~i 2 este Tn conformitate cu performanta declarata 
la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului 
identificat la punctul 4. 

Semnata pentru ~ i Tn numele fabricantului de: 

DI Dirk De Neef, Director General 

Anvers 12.08.2013 (scris de mana) Semnatura indescifrabila 
(Iocul ~i data emiterii) (semnatura) 

Subsemnata ANA-AURORA CONRAD, interpret ~i traducator autorizat pentru limbile engleza ~i 

franceza Tn temeiul autorizatiei nr. 1, din data de 3 august 2005, eliberata de Ministerul Justitiei din 
Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza Tn limba romana, cu textul original 
care a fost tradus complet, fara omisiuni, ~i ca, prin traducere, Tnscrisului nu i-a fost denaturat 
continutul ~i sensu!. 

MINISTlffiUL JUSrffl61 
ANA-AURORA CONRAD 

TRAOUC.I.TOA I INTERPRETfU1'OOIZAT 
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