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DECLARAŢIA de PERFORMANŢĂ 

Nr. 1 din 01.07.2013 

 

 

1. Cod unic de identificare al produsului - tip:  

• TRAPE DE ACCES (PMTR-TA – CLIPSARE). 

 

2. Identificarea produsului pentru construcţii [astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)]:  

• tipul produsului, data fabricatiei, codul de identificare al lotului de materie prima folosita, 

eticheta cu caracteristicile produsului pe pachet, raport  de productie. 

 

3. Utilizarea produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia tehnică armonizată 

aplicabilă [astfel cum este prevăzut de fabricant]:                                                                                                

• Nu este cazul 

 

4. Numele şi adresa de contact a fabricantului:  

• S.C. PROMETAL S.R.L. 

• Șoseaua de Centură a Municipiului București, Nr. 103, Poarta 4, Oraș Popești Leordeni, 

Județ ILFOV, cod postal 077160, ROMÂNIA.  

 

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

constructii [astfel cum este prevăzut în anexa V]: 

• SISTEMUL 4 

 

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

standard armonizat:  

• Nu este cazul 

 

7. Produs pentru construcţii acoperit de un standard armonizat: 

• Nu este cazul 
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8. Performanța declarată: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performanţa produsului identificat la punctele 1 şi 2 este în conformitate cu performanţa 

declarată de la punctul 8. 

 

Această declaraţie de performanţă este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului 

identificat la punctul 4.  

      

 

 

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 

 

 

 

 

Cătălin FECIORU      Popești-Leordeni, ILFOV  

Director Operațiuni     01.07.2013 

 

   

___________________________ 

(semnătura autorizată și ștampila)    

 

Caracteristici Standard 
Prevederi  

standard 

Valoare  

declarata 

Clasa reactie la foc 
Placa Gips Carton 
NIDA 12.5 mm 

SR EN 520+A1: 
2010, clauza 4.2 

Clasificare fara incercari 
ulterioare conform 
anexei B 

Clasa A2S1, d0/B1 

Permeabilitatea la 
vapori de apa (val 
adim) placa NIDA 
12.5 mm 

SR EN 520 + A1: 
2010, clauza 4.4 

Se utilizeaza valorile 
factorului de rezistenta 
la vapori de apa 
conform EN 12524 

10 

Rezistenta termica 
(W/mK) placa 
NIDA 12.5 mm 

SR EN 520 +A1: 
2010, clauza 4.7 

Se utilizeaza valorile 
conductivitatii termice 
conform EN 12524 

0.24 

Durabilitate 
/ Coroziune profil 
(AIMg si 0.5 6060 
tolerante conform 
SR EN 755-9) 
RAMA TRAPA 

EN 13964:2007 Clasa B/2a Clasa B/2a 


