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Declarația de performanță

  Clasa EReacție la foc

  TreceEtanseitate la apa EN1928 Procedura B

≥ 1200 N/50 mmRezistenta la tractiune longitudinala

≥ 950 N/50 mmRezistenta la tractiune transversala

  ≥ 20 %Alungire L (Longitudinal )

  ≥ 20 %Alungire T (Transversal)

  NPDRezistenta la penetrarea radacinilor

  15 kgRezistenta la incarcare statica metoda A

  15 kgRezistenta la incarcare statica metoda B

  NPDRezistenta la incarcare statica metoda C

  ≥ 1250 mmRezistenta la impact metoda A

  ≥ 1250 mmRezistenta la impact metoda B

  ≥ 400 NRezistenta la sfasaiere

  ≥ 200 N/50 mmRezistenta la dezlipire a rosturilor

  ≥ 900 N/50 mmRezistenta la forfecare a rosturilor

  Sufe 0Durabilitatea la caldura UV si apa: 1.000 h UV

  NPDDurabilitateala caldura UV si apa: 5.000 h UV

  ≤ -20 ° CCapacitatea de impaturare la temeraturi scazute

  NPD *1&2Substanțe periculoase

Nota 1: Acest produs nu contine azbest si compusi din gudron
Nota 2: In absenta unor metode de testare armonizate Europene, verificarea si declararea
privind emisia/continutul trebuie sa ia in considerare normele nationale actuale.
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Standard armonizat

Cod unic de identificare al produsului-tip

Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)

Fabricant

Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a
constanței performanței

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.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Performanța (performanțe) declarată (declarate)

Organism (organisme) notificat(e)

Caracteristici esențiale Performanță
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