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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 u ărul de serie  
sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru 
o stru ţii astfel u  este soli itat la arti olul , ali eatul : 

 
3. Utilizarea sau utilizările pre o izate  
ale produsului pe tru o stru ţii, î  o for itate u spe ifi aţia 
teh i ă ar o izată apli a ilă, astfel u  este prevăzut de fa ri a t: 
 
 
4. Nu ele, de u irea so ială  
sau ar a î registrată şi adresa de o ta t a fa ri a tului, astfel u  se 
soli ită î  te eiul arti olului  ali eatul :

 
 
 
VKW 128  
Clasificare: C2TE S1 
 
 Nr. lot - vezi ambalajul 
 
 
EN 12004:2007 
Adeziv plă i era i e pentru  
apli are pe suprafeţe orizo tale 
şi verti ale, aflate în interior sau 
la exterior, u reziste ţă la 
alu e are şi ti p de lu ru exti s 
 
 
THRAKONS.A. 

Syngrou Av. 130 

17671 Athens  
5. Nu ele şi adresa de o ta t, Nu este cazul 
după az, a repreze ta tului autorizat al ărui a dat a operă atri uţiile 
specificate la articolul 11 alineatul (2):  

  

6. Siste ul sau siste ele de evaluare şi verifi are a o sta ţei perfor a ţei 
produsului pe tru o stru ţii, astfel u  este prevăzut î  a exa V; Sistemul 3 
  
  

  
. Î  azul de laraţiei de perfor a ţă privi d u  produs pe tru o stru ţii 

acoperit de un standard armonizat: Laboratorul notificat 
 no.1950 a efectuat testele 
 conform cu EN 12004:2007, 

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

. Î  azul de laraţiei de perfor a ţă pe tru u  produs pe tru o stru ţii 
pentru care s-a e is o evaluare teh i ă europea ă: Nu este cazul 
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 9. Perfor a ţa de larată       
 

      
Test standard 

 Standard 
 

 Cara teristi i ese ţiale   Performanţa   tehnic 
 

        armonizat 
 

         

 Reziste ţa adere ţei:       
 

 Reziste ţa i iţială la adere ţă   ≥ ,  N/
2  EN 1348:2007 Clauza 8.2   

 

 Durabilitate:       
 

 Durabilitate la fa torii de î ătrâ ire li at/ ăldură   ≥ ,  N/mm
2  EN 1348:2007 Clauza 8.4  EN 12004:2007  

 

Durabilitate la a ţiu ea apei/u idităţii 
  

≥ ,  N/mm
2 

 

EN 1348:2007 Clauza 8.3 
  

      
 

 Durabilitate la i lurile î gheţ/dezgheţ   ≥ ,  N/mm
2  EN 1348:2007 Clauza 8.5   

 

 Reacţia la fo    Clasa A1  EN 13501:2003   
 

 Degajarea de su sta ţe peri uloase   

Vezi Fişa de 
sigura ţă a 
produsului     

 

 
10. De laraţie:  
Perfor a ţa produsului ide tifi at la pu tele  şi  este î  o for itate u perfor a ţa de larată la pu tul .  
A eastă de laraţie de perfor a ţă este e isă pe răspu derea ex lusivă a fa ricantului identificat la punctul 4. 

 
Se ată pe tru şi î  u ele fa ri a tului de ătre: 

 
 
 
 
 

Atena, 01-07-2013 E. Papadakis 
        Managing Director 
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