DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ
Nr. 1340-ELI-AB-2
1.
2.
3.

Cod unic de identificare al produsului-tip:
ELEMENTE DE BORDURI DE BETON 1340-ELI-AB
Identificarea produsului pentru construcţii, după cerinţele Articolului 11(4).
Tip (model) B 2
Utilizarea preconizată a produsului, în conformitate cu specificaţia tehnică armonizată aplicabilă:

Pentru lucrari de exterior la drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor, piste de bicicleta,
parcari, sosele, spatii industriale, benzinarii si pentru lucrari de interior, inclusiv incintele de circulatie publica.
4.
Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului, astfel cum se
solicită în temeiul Articolului 11(5):
S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.
Petresti, str.Zorilor.nr1, jud. Alba tel.0258/743682, fax.0258/743284,
5.
După caz, numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuţiile
specificate la Articolul 12(2):
Nu este cazul.
6.
Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii,
astfel cum este prevăzut în Anexa V:
Sistemul 4
7.
Standard armonizat: SR EN 1340:2004; SR EN 1340:2004/AC:2006.
8.
Performanţe declarate:
Specificaţie tehnică
Caracteristici esenţiale
Performanţă
armonizată
Absorbtie de apa % din masa
≤ 6 ca medie, Clasa 2 marcare B
Rezistenta la inghet-dezghet ≤ 1.0 ca medie cu nici o valoare individuala >
cu saruri de dezghet Kg/m2
1.5, Clasa 3, marcare D
Rezistenta la incovoiere MPa
3.5 MPa, clasa 1, marcare S, tip: B1, B5, B8,
SR EN 1340: 2004
B4, B10
5.0 MPa, clasa 2, marcare T, tip: B2, B9, B12,
SR EN 1340:
B13
2004/AC:2006
6.0 Mpa. Clasa 3, marcare U, tip: B3, B6, B7,
B11
Rezistenta la uzura
≤18000mm3 /5000mm2, Clasa 4, marcare I
Rezistenta
la NPD
alunecare/derapare
Performanta la foc
Clasa A1 dupa reactia la foc fara incercare
9.

Performanţa produsului identificat la punctele 1 şi 2 este în conformitate cu performanţa declarată la
punctul 8.
Această declaratie de performanta este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la
punctul 4.
Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:
Stef Simion, Responsabil controlul productiei in fabrica

Petresti, 01.04.2017
(locul şi data emiterii)

............................................
(semnătura)

