RO 1636821 J17/343/1992
Galati, str.Romana nr.63
Tel: 0236 / 318555
SR EN ISO 9001:2008 SR EN ISO 22000 :2005 HACCP
Punct de lucru : Sat Costi, com. Vanatori, Prelungirea Foltanului nr.19
(DN 26) ,Magazia C2, Jud. Galati
E-mail : contact @piedra.com.ro

DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. P001 / 02.08.2017
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Placa metalica autoportanta pentru invelitori de acoperis- PIEDRA
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcţii : sunt inscrie pe
eticheta
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia tehnică armonizată
aplicabilă :
se utilizează pentru realizarea învelitorilor la exterior la toate tipurile de acoperişuri în pantă şi placări de pereţi.
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului :
TO PIETRICICA SRL
Galati, Strada Romana nr. 63
Nr. ORC J17/343/1992; CUI 1636821
Telefon / Fax 0236318555
5. Numele şi adresa de contact a locului de fabricatie :
Punct de lucru : Sat Costi, com. Vanatori, Prelungirea Foltanului nr.19
(DN 26) ,Magazia C2, Jud. Galati
E-mail : contact @piedra.com.ro
6. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii :
Sistem de atestare a conformităţii 4
7. În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard armonizat:
Performanţa corespunde cerinţelor standardului SR EN 14782-2007
8. Performanţa declarată
Caracteristici

Standard
incercari

de

Permeabilitatea la apa
Variatie dimensionala
Emisie de substante periculoase
Clasa de reactie la foc
Durabilitate
Rezistenta
Rezistenta la tractiune
mecanica
Alungire la rupere
Protectie anticoroziva

SR EN
14782:2007

SR EN
10346:2009

Prevederile
standardului
Punct 4.4
Punct 4.6
Punct 4.11
Punct 4.10
Punct 4.8
270 ÷ 500 N/mm2
Min.20%
Z100

Valori declarate
Impermeabila la apa
Variatia dimensionala nu este
influentata de coeficient de dilatare
termica
12 x 10-6 x K-1
nonemitent
F
DX51D+Z
300 N/mm2
20 %
Z140

10. Performanţa produsului identificat la punctele 1 şi 2 este în conformitate cu performanţa declarată de la punctul 9.
Produsul nu constine substante chimice clasificate si incluse in lista Regulamentul REACH (CE ) nr.1907 din 2006
Această declaraţie de performanţă este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4
Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:
Reprezentant Calitate .Dima Neculai
(numele şi funcţia)
GALATI 03.08.2017
..............................................................
(locul si data emiterii)
(semnătura)

