
 
 

 

DECLARAŢIE  DE  PERFORMANŢĂ 

Nr.: 020VT SAAPO/CO 
 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 

 ADEZIV PASTĂ 

 SAAPO / Adeziv OSB Kleber - pastă - adeziv în dispersie 

 

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

aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: 

 Pentru placări a plăcilor ceramice şi lipirea plăcilor izolatoare termice din polistiren expandat, vată minerală bazaltică 

pe suporturi de masă lemnoasă şi minerale. 

 

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.R.L 

 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 3 

  

6. Standard armonizat: 

 Laboratorul INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca a efectuat încercările de tip conform SR EN 12004:2008 în 

cadrul sistemului 3 şi a emis Raportul I.I.T. Nr. 861/13 din 24.09.2012. Fabricantul efectuează controlul producției în fabrică 

în concordanță cu standardele EN ISO 9001:2015 și SR EN 12004:2008. 

 

7. Performanța declarată: 

  

 Caracteristici esențiale U.M. Performanţa Standard armonizat 

 Timp deschis extins pe placă de beton după 30 min. [N/mm²] ≥ 0.5 SR EN 1346:2008 

Timp deschis pe placă de OSB, după 20 min. [N/mm²] ≥ 0.5 SR EN 1346:2008 

Aderenţă iniţială prin forfecare [N/mm²] ≥ 1 SR EN 1324:2008 

Aderenţă după imersie în apă [N/mm²] ≥ 0.5 SR EN 1324:2008 

Aderenţă prin forfecare după acţiunea căldurii [N/mm²] ≥ 1 SR EN 1324:2008 

Aderenţa la temperatură ridicată [N/mm²] ≥ 1 SR EN 1324:2008 

 

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, completat cu Regulamentul 574/2014, pe răspunderea exclusivă a 

fabricantului identificat mai sus. 

 

 

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: 

Șef fabrică vopsele și tencuieli decorative Corlătești 

Alexandru Mare                           
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