DECLARAŢIE DE PERFORMANȚĂ
Nr.: 244 TINCI ECOLOGIC EXTERIOR ALB
1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Mortar tinci pentru finisaje de exterior (G.P.) - ADEPLAST TINCI ECOLOGIC EXTERIOR ALB

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică
armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: în pereți, plafoane stâlpi și pereți desparțitori pentru tencuire
– mortar de uz general pentru tencuire cu utilizare în elemente exterioare.
3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul
articolului 11 alineatul (5):
ADEPLAST S.R.L.
Sat Corlătești str. Adeplast nr.164A; Cod poștal: 107063
Com. Berceni; jud. Prahova, România; Tel. 0244338000
4. Numele si adresa de contact a reprezentantului 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: SR EN 998-1:2016
SC ADEPLAST SA a efectuat incercarile de tip conform SR EN 998-1 in cadrul sistemului 4 - raportul nr.
33/06.07.2016 si efectueaza controlul productiei in fabrica.
7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale
Reacţia la foc (Euroclasa)
Absorbția de apă
Permeabilitatea la vapori de apă (µ)
Aderenţă
Aderență după cicluri de condiționare
Conductivitatea termică
Durabilitate (rez. la îngheț-dezgheț)
Substanțe periculoase

U.M.

Performanța declarată

Clasa A1 (fără încercare, ≤1,0% materiale organice)
W1
5/20
N/mm²
≥ 0.1
NPD
W/m.K
< 0.61
evaluare bazată pe prevederile în vigoare la locul
prevăzut de utilizare
vezi fișa cu date de securitate

Standard
armonizat

SR EN 998-1:2016

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:
Şef secție mortare Corlătești
Sava Bogdan,

Fabricat de: ADEPLAST SRL
Corlatesti, com. Berceni, jud. Prahova / 11.05.2020
(locul/data emiterii declaraţiei)
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