
Traducere din limba germană 

 

 

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ 

Nr. 0070_Papier_Fugendeckstreifen_2013-06-24 

 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: EN 13963 – T (benzi din hârtie pentru armarea 

rosturilor) 

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului 

pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4): Bandă Knauf din 

hârtie pentru armarea rosturilor 

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu 

specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: 

Armarea rosturilor plăcilor de gips-carton 

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel 

cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5): Knauf Gesellschaft m.b.H., 

Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen, tel: +43 (0) 50 567 567, fax: +43 (0) 50 

567 50 567, e-mail: service@knauf.at 

6.  Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru 

construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: Sistem 4 

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un 

standard armonizat: Nu este relevant. Încercarea inițială de tip a produsului și controlul 

producției în fabrică sunt efectuate de către fabricant. 

9. Performanța declarată 

Caracteristici esențiale Performanță Specificațiile tehnice 
armonizate 

Clasa de reacție la foc PND EN 13963:2005-05 

Rezistență la întindere din încovoiere Îndeplinită EN 13963:2005-05 

Substanțe periculoase PND EN 13963:2005-05 

 

Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38, 

cerințele pe care le respectă produsul: Nu este relevant 

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța 

declarată de la punctul 9. 

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la 

punctul 4. 

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: 

 

i.V. Ing. Robert Stubits    KommR Otto Ordelt 

(Șeful dep. de tehnică aplicată)   (Director) 

 

 (semnătură)      (semnătură) 

 

Weißembach, 24.06.2013 

(locul și data emiterii) 
Subsemnata, SFETA ANDA MARIA, interpret și traducător autorizat pentru limbile germană și engleză, în temeiul autorizației nr. 13076/2005, 

eliberată de Ministerul Justiției din România, certific acuratețea traducerii efectuate din limba germană în limba română, textul prezentat fiind tradus 

complet, fără omisiuni și fără a-i denatura conținutul și sensul. 

 

TRADUCĂTOR AUTORIZA 



k.IIUf
LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0070 _Papier _Fugendeckstreifen_2013-06-24

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 13963 - T (Papier-Fugendeckstreifen)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß

Artikel 11 Absatz 4: Knauf Papier-Fugendeckstreifen

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts

gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Verspachteln von Gipsplattenfugen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß

Artikel 11 Absatz 5: Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißen bach bei Liezen

Tel. +43 (0) 50 567 567, Fax +43 (0) 50 567 50 567, E-Mail service@knauf.at

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß

Anhang V: System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Nicht relevant. Erstprüfung des Produktes und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller.

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung
Harmonisierte technische

Spezifikation

Brandverhalten NPD EN 13963:2005-05

Bieqezuofestiqkeit erfüllt EN 13963:2005-05

Gefährliche Substanzen NPD EN 13963:2005-05

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die

Anforderungen, die das Produkt erfüllt: nicht relevant

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. Ing. Robert Stubits

(Leitung Anwe hnik)

(Unterschrift)

Weißenbach, den 24.06.2013

(Ort und Datum der Ausstellung)




