DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ
N°: 00302-CPR-SH1-001
1

Cod unic de identificare al produsului-tip: Monarch

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):
șindrilă bituminoasă 4 x 2

3

Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este
prevăzut de fabricant: învelitori de acoperiş şi de pereţi exteriori

4

Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.129 - support@iko.be

5

După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuţiile specificate la articolul 12 alineatul (2):
-

6

Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii, astfel cum este prevăzut în anexa V:
Sistemul 4

7

În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard armonizat:
EN 544:2011
Organismul notificat: WarringtonFireGent N.V. (1173) - Ottergemsesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Ghent - Belgium

8

Performanţa declarată:

Caracteristici esenţiale

Performanţă

Forţa de rupere longitudinală

600 N/50mm

Forţa de rupere transversală

400 N/50mm

Rezistenţa la sfâşiere cu cuiul

100N

Reacţia la foc
Performanţă la foc exterior

organismele
notificate

E

1173

BroofT1

1173

Impermeabilitatea la apă (masa de bitum)

≥ 1300 g/m²

Lăţime

1000 ± 3mm

Lungime

336 ± 3mm

Rezistenţa la scurgere la temperatură ridicată

≤ 2mm

Aderenţa stratului protector

≤ 2,5g

Absorbţia de apă

< 2%

Specificaţiile
tehnice
armonizate

EN 544:2011

Substanţe periculoase (Nota 1 & 2)
Nota 1. Acest produs nu conţine azbest sau constituenţi de gudron.
Nota 2: În absenţa unor metode de testare armonizate la nivel European, verificarea și o declaraţie privind eliberarea / conţinutul trebuie să fie făcute ţinând seama
de dispoziţiile naţionale în locul de utilizare.

9

Performanţa produsului identificat la punctele 1 și 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 și în numele fabricantului de către

(locul și data emiterii): Ham, 26th of May 2015

(numele și funcţia): Kurt Kesters – Technical Product Manager

Production and sales certified according ISO 9001: 2000&2008 Quality and management assurance program
and ISO 14001:2004 Environmenteal Management Standard both certified from Bureau Veritas Certification.

