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DECLARATIE DE PERFORMANTA PENTRU UN PRODUS
PENTRU CONSTRUCTII
Subsemnata, Devorex PLC, din Bulgaria, Regiunea Plovdiv, 4109 Branipole, zona Chiirite
020 G, CUI: 202826557, reprezentata prin CEO Dariusz Szlezak, declara pe proprie raspundere
ca produsul:

SOFFIT – Sistem de profile din PVC de exterior
pentru inchiderea la streasina a sageacului

produs de Gamrat SA, Polonia, Jaslo, Str. Mickiewicza, Nr. 108, la care face referire prezenta
declaratie, se produce in conditiile sistemului de control al productiei implementat si intretinut
de catre producator si este in conformitate cu urmatoarele specificatii tehnice:
ITB-KOT-2017/0302

Ediția 1

Evaluare tehnică națională pentru “Gama de elemente
din policlorura de vinil pentru placari la exterior a
streasinii”

Conformitatea este evaluata conform Ordonantei privind cerintele esentiale in constructii si
evaluarea conformitatii produselor pentru constructii (Sistemul 4). Declaratia este eliberata in
baza Testului de Protocol Nr. 438/29.04.2013 emis de Institutul de Cercetare al Materialelor
pentru Constructii (NIISM) din Sofia, Bulgaria.
Proiectarea cat si instalarea sistemului de profile si panouri din PVC pentru inchiderea la
streasina a sageacului "SOFFIT" se va face in conformitate cu instructiunile din Manualul de
Instalare pentru sistemul "SOFFIT" furnizat de Devorex PLC, precum si toate celelalte norme
Si standard aplicabile in constructii.

Dariusz Szlezak
CEO
Septembrie 2020
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Anexa №1
parte din

Declaratia de performanta pentru un produs
pentru constructii
Testarea de tip initiala (ITT) pentru:

„SOFFIT” – Sistem de profile din PVC de exterior
pentru inchiderea la streasina a sageacului
Si controalelor de conformitate a produselor cu normele in vigoare, este efectuata de catre producator
cu propriul personal calificat sau laboratoare cu echipament necesar
si personal calificat, in
conformitate cu rapoartele de testare. Caracteristicile de performanta declarata ale produsului pentru
constructii sunt dupa cum urmeaza:

Profile pentru inchiderea
la streasina

ITB-KOT-2017/0302

Caracteristici

Indicatori
o

Punctul de inmuiere Vicat
Rezistenta la tractiune
Modul de elasticitate
Contractie termica
Rezistenta la rupere cand este lovit
Dimensiuni și toleranțe de marime

≥ 75 C
≥ 38MPa
≥2000
≤0,5 %
2
≥ 500 kJ/m
Conform anexei B

Rectitudinea la margini

≤1

Imbatranire artificiala

Culoare: Fara a depasi
Grad 3 Grayscale

Dariusz Szlezak
CEO

Septembrie 2020

Metoda de examinare
PN EN ISO 306
PN EN ISO 527-1
PN EN ISO 527-1
ZUAT 15/11.03/2004
PNEN ISO 8256
Măsurarea utilizând instrumente
universale de masurare
PN EN ISO 4892-1,
Metoda A din PNENISO 4892-2,
PN EN ISO 8256

