
 
 

 

DECLARAŢIE  DE  PERFORMANŢĂ 

Nr.: 034VT SDTZ/2/3/OR 
 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 

 TENCUIALĂ DECORATIVĂ 

 SDTZ/2/3 / Sauber Dekor - tencuială decorativă structurată Culorile Pământului 

 

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată 

aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: 

 La acoperirea suprafeţelor interioare și exterioare ale clădirilor cu rol de protecţie şi realizarea unui aspect estetic. 

 

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul

 articolului 11 alineatul (5): 

 S.C. ADEPLAST S.A. 

 sat Corlătești, str. Adeplast nr. 164A; cod poștal: 107063 

 comuna Berceni, jud. Prahova, România 

 Tel. 0244338000 

 

4. Numele și adresa de contact a reprezentatului autorizat: nu se aplică 

 

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în 

anexa V:  

 Sistem 4 
  

6. Standard armonizat: 

 S.C. ADEPLAST S.A. a efectuat încercările de tip conform SR EN 15824:2009 în cadrul sistemului 4 şi a emis Raportul 

I.I.T. Nr. 186/13 din 30.04.2013. 

 

7. Performanța declarată: 

  

 Caracteristici esențiale U.M. Performanţa Standard armonizat 

 Permeabilitatea la vapori de apă [g/(m²· d] V2 SR EN 7783:2012 

Absorbţia de apă [kg/(m²• √h] W2 SR EN 1062-3:2008 

Aderenţa [N/mm²] ≥ 0.3 SR EN 1542:2002 

Durabilitate - NPD SR EN 13687-3:2002 

Conductivitatea termică [W/m· K] ≥ 0.7 SR EN 1745:2012 

Reacţia la foc - Clasa C SR EN 13501-1+A1:2010 

Substanțe periculoase - NPD - 

 

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță 

este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. 

 

 

 

 

 

 

 

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: 

Director producție vopsele și tencuieli decorative Oradea 

Ing. Ioan Tudor Filip 
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