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DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ 

Pentru produsul PC 509 Rubber Acryl în conformitate cu dispozițiile Regulamentului European 

al Produselor în Construcții EU nr. 305/2011 

Nr. : ECC06- PC 509 Rubber Acryl 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: PC 509 Rubber Acryl 
 
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului 

pentru construcţii în conformitate cu articolul 11 (4) din Regulamentul European al Produsele în 
Construcții nr. 305/2011: 

 Fiecare lot al produsului, PC 509 Rubber Acryl are un numar unic caracteristic al  

lotului  PRO0xxx. Cu acest  numar PRO poate fi identificat lotul, în conformitate cu 

cerințele de evaluare și verificare ale sistemului AVCP 2+  pentru constanța 

performanței.  
 
3. Utilizările produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţiile tehnice armonizate, 

aplicabile, determinate astfel de catre producator: 

 Mortar pentru reparații non-structurale în conformitate cu EN 1504-5 clasa S, 

U(S1)W(1)(1/2/3/4)(5/30) 
 

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a producătorului în 

conformitate cu articolul 11 (5) din Regulamentul European al Produselor în Construcții 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. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat in conformitate cu articolul 12 (2) a 

Regulamentului Produselor in Constructii EU nr. 305/2011: 

 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, mentionata in anexa V: 

 AVCP system 2+ 
 

7. În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un 

standard armonizat:  

 Comisia BCCA ( Asociația Belgiană de Certificări în Construcții, numar de identificare 

 0749) a îndeplinit urmatoarele sarcini în conformitate cu sistemul 2+: 

 - a efectuat inspecţia iniţială a fabricii şi a controlului producţiei în fabrică. 

 - supravegherea continuă, analiza şi evaluarea controlului producţiei în fabrică. 

BCCA a furnizat  Certificatul de Conformitate a controlului producţiei în fabrică (cod: 

BC2-565-1895-0004-001) 
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DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ 

Pentru produsul PC Cristal Concentrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului European 

al Produselor în Construcții EU nr. 305/2011 

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 

Impermeabilitate la apă ≥ 2 x 105 Pa 

EN 1504-5 : 2005 

Lucrabilitate - Vâscozitate ≤ 60 mPas 

Comportamentul la coroziune NPD 

Raport de expandare şi 

evoluţia in cazul stocării apei 
±120% 

Durabilitate – sensibilitate la 

apă 

Expansiunea atinge un nivel 

constant 

Durabilitate – sensibilitate la 

ciclul umed - uscat 

Nu sunt schimbări în raportul 

de expansiune 

Durabilitate – compatibilitate 

cu betonul 
Reuşită 

Substanţe periculoase Conform cu 5.4  

 

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: 
 

Michael De Neef - Director General 

 

Declarația de performanță este emisă în format electronic și prin urmare aceasta este 

validă fară semnatură. 

19.02.2016 

 

  
 


