DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. 0082_FillFinish_L_2018-01-08
1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
EN13963:2014-09 Tip 3A
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):
Knauf Fill & Finish Light
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică
armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:
Material pentru chituirea îmbinărilor 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 Gypsopoiia ABEE Thessaloniki plant Landplot 592 57022 N. Magnisia Thessaloniki
Tel. +302310722197, Fax +302310722106, E-mail info@knauf.gr
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum
este prevăzut în anexa V:
Sistemul 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

Specificația tehnică armonizată

Clasa de reacție la foc

A2 – s1, d0

EN 13963:2014-09

Rezistența la flexiune

PND

EN 13963:2014-09

Substanță periculoasă

PND

EN 13963:2014-09

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:
Konstantinidis Simos
Manager fabrică
Salonic, 08-10-2018

Subsemnatul SOLESCU CATALIN CONSTANTIN, interpret si traducator autorizat pentru
limba engleza, in temeiul autorizatiei nr. 25609, eliberata de Ministerul Justitiei din Romania, certific
exactitatea traducerii efectuate din limba engleza in limba romana, ca textul prezentat, a fost tradus
complet, fara omisiuni, si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul.

