DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ NR: LE MD845-2-01

1.

Cod unic de identificare al produsului-tip:
Buiandrug pretensionat cu cămășuială de ceramică conform MSZ EN 845-2:2003

2.

Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului de
construcţii astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):
Identificarea produsului de construcţii (tip, nr. articol) conform documentulului ataşat
produsului (aviz de transport)

3.

Utilizarea sau utilizările preconizate ale elementului pentru construcții prevăzute de producător, în
conformitate cu specificaţia tehnică aplicabilă:
Preluarea încărcărilor rezultate din plinurile situate deaspra golurilor de perete conform ghidului
tehnic de utilizare

4.

Numele, denumirea socială respectiv marca înregistratá al producătorului şi adresa de contact conform
prescripţiilor din aliniatul art. 5 din art. 11:
Leier Hungária Kft. 9024 Győr, str. Baross Gábor 42.
Filiala: H-3246 Mátraderecske, str. Baross, nr. 51.

5.

După caz, numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuţiile
specificate la alineatul (2), din art. 12:
Jacobi Holger
e-mail: matraderecske@leier.hu

6.

Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei elementului de construcții,
conform celor prevăzute în anexa V:
sistemul 3

7.

În cazul declarației de producător privind un element de construcții conform reglementărilor
standardelor armonizate:
T.S.U.S Slovacia(nr. de identificare: 1301) a efectuat încercările de tip ale produselor
şi a emis rapoartele de încercări cu numerele S04/06/0397/1602, S04/09/0265/1602 şi
S04/09/0084/1602.

8.

În cazul declarației de producător privind un element de construcții pentru care s-a emis o evaluare
tehnică europeană:
Nu este aplicabilă.

9.

Performanța declarată:

Caracteristici esenţiale

Performanţă

Specificații tehnice
armonizate

Capacitate portantă
Rezistență la foc
Durabilitate (privind coroziunea)

Vezi în ghidul tehnic de utilizare
R30
Corespunde
MDA, MDVA: 0,9 kg/m2 x minut
MDE: 0,5 kg/m2 x minut

MSZ EN 845-2:2003

Absorbţia apei

10. Performanţa produsului identificat la punctele 1 si 2 este în conformitate cu performanţa declarată la
punctul 9.
Aceasta declarație de performanţă este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la
punctul 4.

Jacobi Holger
Director
Mátraderecske, 28. iunie 2013.

