Declarație de performanță

DoP
Nr. ATI-BA01-003-0818
RO
13984:2013

BA 01
1.

Identificare unică a tipului de produs
ATI BA 01

2.

Tip: lot sau număr de serie sau orice alt element permițând identificarea unui produs pentru construcții
conform Articolului 11(4):
ATI BA 01
Data de producție: vezi produs sau ambalaj.

3.

Utilizarea sau utilizările prevăzute pentru produsul pentru construcții, conform specificației tehnice
armonizate, conform prevederilor fabricantului:
Plăci flexibile de etanșeizare. Straturi de protecție contra vaporilor, din plastic și cauciuc.

4.

Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă înregistrată și adresa de contact ale fabricantului
conform articolului 11(5):
ATI France - 146 Avenue du Bicentenaire - 01120 DAGNEUX - France

5.

Acolo unde este cazul, numele și adresa de contact ale mandatarului al cărui mandat acoperă sarcinile
vizate în Articolul 12(2):
Neaplicabil

6.

Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții
așa cum este stipulat în articolul V:
3

7.

În cazul unei declarații de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de o normă
armonizată:
TSUS – organism notificat nr. 1301
a realizat determinarea tipului de produs pe baza unei testări de tip (bazat pe o eșantionare efectuată de către
fabricant), calcul de tip, valori tabelate sau documentație descriptivă a produsului.

8.

În cazul unei declarații de performanță privind un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o
Evaluare Tehnică Europeană
Neaplicabil
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9.

Performanță declarată:
Performanțe

Caracteristici /
Reacție la foc

Norme

Euroclasa E

Etanșeitate

Etanșeitate la 2 kPa

Rezistența la vaporii de apă

15520.7.109 ± 9.109 m².sPa/kg
 432004
Sd 3024.03 m

Ținuta
 La îmbătrânire
 La acțiunea alcalinilor
Rezistența la sfâșiere (penetrări cu cuiul)
Tensile properties / propriétés en traction /
proprietăți la tracțiune
- Forță de tracțiune și elongație maxime

Pass
NPD *
LD: min. 70 N
TD: min. 85 N
LD: min. 65 N/50 mm
TD: min. 55 N/50 mm

EN 13984:2013

LD: min. 18 %
TD: min. 8 %

Rezistența la șoc

NPD *

Soliditatea asamblării

NPD *

* Performanță nedeterminată

10.

Substanțe periculoase:
Nici una

11.

Caracteristici / (în afara marcajului CE)
Clasa de emisie de substanțe volatile în aerul din interior (COV)
A+

12.

Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este conformă cu performanța declarată la punctul
9. Această performanță declarată este emisă sub unica responsabilitate a fabricantului identificat la
punctul 4.

Semnat în numele și din partea fabricantului de către
Sophie Galichet
Responsabil vânzări
Dagneux, la data de 24/08/2018
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