
 

 

  

 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip  
 
2. Utilizare sau utilizări preconizate     ale 
produsului  
3. Producător  
4. Reprezentant autorizat 

 
5. Sisteme de certificare a calităţii 
6.  Standarde armonizate  

     Organisme Notificate  

7. Performanţe declarate  

DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ 

Nr. 27667VCL072  RO  

Monarvap 0,2 Black  
 

Folie flexibilă din material plastic, utilizată ca strat pentru controlul 
vaporilor.  
Monarflex s.r.o. Tovarenska 1, 94303 Sturovo, Republica Slovacia 

BMI România Sisteme de Învelitori S.R.L. , Str. Europa Unită, nr. 5, Sibiu, 
SIBIU, România    
Sistem 3    

SR EN 13984:2013 
Organism de certificare a controlului producţiei în fabrică notificat sub 
nr. 1162   

Caracteristici esenţiale   Performanţe 

   

Clasa de reacţie la foc   Clasa F 

Etanșeitate   Conform 

Rezistenţa la întindere pe direcţie longitudinală    ≥ 19N/mm2 

Rezistenţa la întindere pe direcţie transversală   ≥ 18N/mm2 

Elongaţia longitudinală   ≥ 300 % 

Elongaţia transversală   ≥ 500 % 

Rezistenţa la impact, met. A   ≤ 100 mm 

Rezistenţa la sarcină statică, met. B   NDP 

Rezistență la sfâșiere   ≥ 70 N 

Rezistenţa la vapori de apă   60(-5+20)m 

Rezistenţa la forfecare a îmbinărilor   ≥ 50 N 

Durabilitate:  rezistență la vapori de apă după îmbătrânire artificială  conform 

Durabilitate:  rezistență la vapori de apă după axpunere la substanțe chimice  conform 

Substanţe periculoase   Vezi nota 

 
Nota 1: Produsul nu contine azbest sau gudron. 
Nota 2: În absența unor metode de testare armonizate la nivel european, verificarea și declararea privind 
eliberarea/conținutul trebuie să fie luate în considerare  prevederile naționale la locul de utilizare  
În cazul în care, în conformitate cu articolul 37 sau 38, a fost utilizată Documentația Tehnică Specifică, cerințele cu care 
se conformează produsul: nu se aplică 
 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, pe răspunderea exclusivă a 

fabricantului identificat mai sus.  Semnat pentru şi în numele producătorului de către:  
  

                    

  Sibiu, România, 09.05 2021           Dl. Mircea Dumitru   

                  Country Managing Director  

  

  


