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RO 31318153
Mosnita Noua, nr.853
jud. Timis
tel: +40 0371353678
fax: +40 256467118

                                 
DECLARATIE DE PERFORMANTA

             Numarul. : EC-06-MCP

   

1.   Cod unic de identificare al produsului-tip: PLASTIBET 31R

2 .  Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu 
specificaţia tehnică armonizată aplicabilă (astfel cum este prevăzut de fabricant):

EN 934-2: T2
Aditiv plastifiant/reducator de apa pentru betoane 

                              

3.   N u m e l e , d e n u m i r e a  s o c i a l a  s i  a d r e s a  d e  c o n t a c t  a  f a b r i c a n t u l u i :

SC ERCA CHIM RO  SRL
RO 31318153 ; J35/577/05.03.2013

307285 Mosnita Noua, nr.853, cam.2,jud. Timis, 

tel: +40 371/353678, fax: +40 256467118 

laborator@ercachim.ro   

4.   Numele  şi  adresa  de  contact  a  reprezentantului  autorizat  (al  cărui  mandat        
        acoperă atribuţiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):

Neaplicabil

                                                                   

5 .  Sistemul  sau  sistemele  de  evaluare  şi  verificare  a  constanţei  performanţei  produsului  
pentru  construcţii (astfel cum este prevăzut în anexa V):

Sistem 2+,

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

SR EN 934-2+A1:2012- Partea 2: Aditivi pentru beton

Organismul notificat:  RAD CERT SRL, Bucuresti, str. Mircea Voda,nr.44, bloc M17/1, sector 3 avand numar de             
identificare : 2293 
a efectuat : Inspecția inițială a fabricii și sistemul de control al producției în fabrică, Sistemul 2 +
a emis:  Certificat     de conformitate al controlului producției în fabrică:  Nr. 2293-CPR-0126
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7. Performanţa declarată

Caracteristici esentiale Performanta Specificatia tehnica armonizata

Continut de cloruri Max 0,1% de masa SR EN 934-1, T1

SR EN 934-1,T1

SR EN 934-1,T1

SR EN 934-1,T1

SR EN 934-1,T1

SR EN 934-2,T2

SR EN 934-2,T2

SR EN 934-2,T2

Continutul de alcalii Max 4% de masa

Comportamentul la coroziune Contine numai  componenti  aprobati  din EN
934-1:2008, Anexa A1

Substante periculoase Absente

Valoare PH 4-6

Reducerea apei Amestecul  de  incercat  ≥  5% comparativ  cu
amestecul de control

Rezistenta la compresiune La 7 si 28 zile : 

Amestecul  de  incercat  ≥  110%  fata  de
amestecul de control

Continutul de aer in betonul proaspat Amestecul de incercat  ≤ 2% de volum peste
amestecul de control,numai daca nu sunt alte
prevederi stabilite de producator

8. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. 
Aceasta declaratie de performanta este emisa in conformitate cu regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe 
raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:

Ing. Chimist Dobra Ciprian

Mosnita Noua,06.12.2018

Cod MCP-FA-05.03

ed.1


