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DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ NR: LE JS1917-01 
        

 

 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Element cămin de vizitare conform EN 1917:2003 

Inele de aducere la cotă: SZGY 62.5/5 L, SZGY 62.5/10 L 

 

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel 

cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4): 

Identificarea elementului de construcții (tip, nr. articol) conform documentului atașat produsului  

(aviz de transport, factură) 

 

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

armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: 

Rețele de canalizare conform documentație tehnice  

 

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în 

temeiul articolului 11 alineatul (5): 

Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. Fióktelep: 9241 Jánossomorja, Leier út 2. 

 

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la 

articolul 12 alineatul (2): 

Borbély Zoltán e-mail: janossomorja@leier.hu 

 

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este 

prevăzut în anexa V: 

Sistem 4 

 

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:  

În sistemul 4 nu este aplicabilă. 

 

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs de construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:  

Nu este aplicabilă. 

 

9. Performanța declarată: 

Caracteristici esențiale Performanța 
Specificație 

tehnică 

Dimensiunea deschiderilor  Diametru interior 625 mm 
EN 

1917:2003   
Rezistența mecanică Cel puțin 40 N/mm2 

Durabilitate Corespunde pentru condiții normale de utilizare 

 

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 si 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. 

Aceasta declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.  

 

Semenată pentru și în numele fabricantului de către: 

                                 

  Jánossomorja, 14 Septembrie 2020     Borbély Zoltán, Director tehnic 

 

 


