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DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ 

  
 În acord cu Anexa III a Regulamentului (UE) 305/2011 

 
1. Codul unic de identificare al produsului tip: 
 

 

2. Tipul, lotul sau numărul de serie  
sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru 
construcţii astfel cum este solicitat la articolul 11, alineatul (4): 
 
3. Utilizarea sau utilizările preconizate  
ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia 

tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: 
 
 
4. Numele, denumirea socială  
sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului, astfel cum se 
solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

 
 
 
VKW 126  
Clasificare: C2TE S1 
 
 Nr. lot - vezi ambalajul 
 
 
EN 12004:2007 
Adeziv plăci ceramice pentru  
aplicare pe suprafeţe orizontale 
şi verticale, aflate în interior sau 
la exterior, cu rezistenţă la 
alunecare şi timp de lucru extins 
 
 
THRAKONS.A. 

Syngrou Av. 130 

17671 Athens  
5. Numele şi adresa de contact, Nu este cazul 
după caz, a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuţiile 
specificate la articolul 12 alineatul (2):  

  

6. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei 
produsului pentru construcţii, astfel cum este prevăzut în anexa V; Sistemul 3 
  

  

  

7. În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii 
acoperit de un standard armonizat: Laboratorul notificat 
 no.1950 a efectuat testele 
 conform cu EN 12004:2007, 

        în cadrul sistemului 3 
        şi a emis 
        Raportul de testare nr.: 
        P.N. ΙΤΤ-ΕC-188-15/15.10.2008 

8. În cazul declaraţiei de performanţă pentru un produs pentru construcţii 
pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: Nu este cazul 
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 9. Performanţa declarată       
 

      

Test standard 
 Standard 

 

 Caracteristici esenţiale   Performanţa   tehnic 
 

        armonizat 
 

         

 Rezistenţa aderenţei:       
 

 Rezistenţa iniţială la aderenţă   ≥1,0 N/mm
2  EN 1348:2007 Clauza 8.2   

 

 Durabilitate:       
 

 Durabilitate la factorii de îmbătrânire climat/căldură   ≥1,0 N/mm
2  EN 1348:2007 Clauza 8.4  EN 12004:2007  

 

Durabilitate la acţiunea apei/umidităţii 
  

≥1,0 N/mm
2 

 

EN 1348:2007 Clauza 8.3 
  

      
 

 Durabilitate la ciclurile îngheţ/dezgheţ   ≥1,0 N/mm
2  EN 1348:2007 Clauza 8.5   

 

 Reacţia la foc   Clasa A1  EN 13501:2003   
 

 Degajarea de substanţe periculoase   

Vezi Fişa de 
siguranţă a 
produsului     

 

 
10. Declaraţie:  
Performanţa produsului identificat la punctele 1 şi 2 este în conformitate cu performanţa declarată la punctul 9.  

Această declaraţie de performanţă este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4. 
 

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 
 
 
 
 
 

Atena, 01-02-2014 E. Papadakis 
        Managing Director 
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