DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ
Nr. 152 / 29.04.2015
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: T-35
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru
construcţii: Tabla trapezoidala de elevatie si acoperis tip T-35
Elementele de identificare sunt inscriptionate pe produs ( producator, data fabricatiei, numar rola materie prima )
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia
tehnică armonizată aplicabilă: placi metalice autoportante pentru elevatie si acoperis – cod 22
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului:
S.C. BLACH STEEL PROFESIONAL S.R.L.,
VAMA, Str. Fermei, nr.528N, Jud. Satu Mare, Tel. 0261.855760, E-mail office@blachsteel.ro
5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat: nu este cazul
6. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii:
Sistemul 3
7. În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard
armonizat:
INCD URBAN-INCERC Cluj, a efectuat incercari conform standardului SR EN 14782:2007 în cadrul sistemului
3 şi a emis raportul de incercari nr. 310 din 23.04.2015.
8. Performanta declarată :
Caracteristici esenţiale:
(a se vedea Nota 1)
Caracteristici geometrice
Comportarea sub sarcina concentrata
si uniform distribuita

Performanţa
(a se vedea Nota 2)
Tabla profil trapezoidal:
0.53x1089xL mm
Tabla profil trapezoidal:
180kg (sarcina concentrate)/400kg
(sarcina distribuita)

Specificaţiile tehnice armonizate
(a se vedea Nota 3)
Tabla trapezoidala:
0.50x1090xL mm
Sarcina concentrata min. 120 kg
Sarcina distribuita min. 300 kg

Caracteristici :

Standardul de incercari

Prevederi standard

Valoare declarata

Permeabilitate la apa
Permeab. la vapori si aer
Reactie la foc

SR EN 14782:2006
SR EN 14782:2006
SR EN 14782:2007

Impermeabil
Impermeabil
Clasa A1

Impermeabil
Impermeabil
Conform

9. Performanţa produsului identificata la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la
punctul 8.
Această declaraţie de performanţă este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la
punctul 4.
Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:
Hotca Maria
ADMINISTRATOR

VAMA, Jud. Satu Mare, 29.04.2015

