
 

  

 
 

DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ 
ANEXA III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 

 
EH1 PAGEL Răşină epoxidică 

Amorsă epoxidică 
 

Nr. 510101 
 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 
EN 13813: SR-B1,5 

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

pentru construcţii (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)): 
număr şarjă: a se vedea ambalajul produsului 

 
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu 

specificaţia tehnică armonizată aplicabilă (astfel cum este prevăzut de fabricant): 
Răşină epoxidică pentru utilizare la interior 

 
4. Numele, denumirea societăţii sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului (astfel 

cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)): 
PAGEL SPEZIAL-BETON GMBH & CO. KG 

Wolfsbankring 9 
45355 Essen, Germania 

 
5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuţiile 

specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):  
nu este relevant 

 
6. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru 

construcţii (astfel cum este prevăzut în anexa V): 
Sistem 4 (pentru aplicaţii la interior) 

 
7. În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard 

armonizat: 
nu este relevant 

 
8. În cazul declaraţiei de performanţă a unui produs pentru construcţii pentru care s-a emis o 

evaluare tehnică europeană:  
nu este relevant 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
9.  Performanţa declarată 

Caracteristici esenţiale Performanţa 
Specificaţie 

tehnică 
armonizată 

Rezistenţa foc Efl  
a) 

EN 13813:2002 

Emisia de substanţe corozive SR 

Permeabilitate la apă NPD 

Rezistenţa la uzură NPD 

Aderenţă ≥ B1,5 

Rezistenţa la impact NPD 

Izolare fonică NPD 

Absorbţie acustică NPD 

Capacitate de izolare NPD 

Rezistenţa chimică NPD 

Emisia de substanţe periculoase NPD 
a)  Potrivit hotărârii stabilite de Comisia UE 2010/85/EU din 09.02.2010, acest produs îndeplineşte cerinţele conform 

clasificării în clasa E privind comportarea la foc. Testarea nu este necesară. 
NPD = No Performance Determined (nicio performanţă determinată) 
 

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

 
Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 

 
Daniel Schempershofe, Şef de laborator 

 (numele şi funcţia) 
 

 Essen, 01.07.2013 …………………………………………….. 
 (numele şi funcţia) (semnătura) 
 
 
 
 


