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Declaraṭia de Performanṭӑ 
 

Cod unic de identificare al produsului-tipului de produs: 
    

 TEKASIL SANITAR 

UNIVERSAL 
Reference number: 3738854 

 

RevizuireRevizuireRevizuireRevizuire:::: 01 30/05/2014 

Ȋn concordanṭӑ cu CPR, (Ordonana privind produsele de construcie), 

Ordonana (EU) N°305/2011 

 

în conformitate cu specificaîn conformitate cu specificaîn conformitate cu specificaîn conformitate cu specificaia tehnicia tehnicia tehnicia tehnică armonizată aplicabilă:ă armonizată aplicabilă:ă armonizată aplicabilă:ă armonizată aplicabilă:    

� EN 15651-3:2012 : Tip S; S1 

Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcUtilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcUtilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcUtilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcii: ii: ii: ii:     

� Izolant pentru rosturi ȋn spaṭii sanitare. 

Sistemul sau sistemele de evaluare Sistemul sau sistemele de evaluare Sistemul sau sistemele de evaluare Sistemul sau sistemele de evaluare i verificare a constanei i verificare a constanei i verificare a constanei i verificare a constanei 

performanperformanperformanperformanei produsului pentru construcii, astfel cum sunt ei produsului pentru construcii, astfel cum sunt ei produsului pentru construcii, astfel cum sunt ei produsului pentru construcii, astfel cum sunt 

prevăzute în prevăzute în prevăzute în prevăzute în Anexa V:Anexa V:Anexa V:Anexa V:    

� Sistemul 3 

� Sistemul 3: pentru reacṭia la foc 

 

 

Numele ṣi adresa de contact ale producӑtorului cum este stipulat la 

Articolul 11(5):  

TKK d.o.o., Srpenica 1, 5224 Srpenica 

 

Organul notificat: ZAG, NB 1404 a efectuat Determinarea Tipului de produs 

în cadrul sistemului 3. 
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CondiCondiCondiCondiṭionat: ionat: ionat: ionat:     metoda A 

Substrat: Substrat: Substrat: Substrat:     sticlă 

 

" Performana acestui produs este în conformitate cu performana 

declarată. Această declaraie de performană este emisă pe răspunderea 

exclusivă a producătorului. " 

 

  

 

Semnat din partea producătorului de către: 

  

 

Marko Štrukelj,Marko Štrukelj,Marko Štrukelj,Marko Štrukelj,    

product manager 

Srpenica, 30.05.2014 

 

 

Caracteristici esenCaracteristici esenCaracteristici esenCaracteristici esenṭialeialeialeiale    PerformanPerformanPerformanPerformanṭaaaa    

SpecificaSpecificaSpecificaSpecificaṭia ia ia ia 

tehnictehnictehnictehnicӑ    

armonizatarmonizatarmonizatarmonizatӑ    

TIP STIP STIP STIP S    

  

EN 15651-3 

  
Reacṭia la foc Clasa E 

Eliberarea de substanṭe chimice periculoase pentru 

mediu NPD 

Etaneitate la apă i etaneitate la aer   

Rezistenṭa la scurgere ≤ 5 mm 

Pierdere de volum ≤ 55 % 

Aderenṭa/coeziune dupӑ imersiunea ȋn apӑ ≥ 25 % 

Dezvoltare microbiologicӑ 0 

Durabilitate A trecut testul 


