FLUX MIX RM 101
DECLARATIE DE PERFORMANTA
Numarul. : EC-01-MCP
1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

FLUX MIX RM 101

2. Utilizarea sau utilizările preconizate :

SR EN 934-2+A1:2012 (Tab. 11.1 și 11.2)

Aditiv superplastifiant/puternic reducator de apa/intarzietor de priza pentru betoane
3. F a b r i c a n t :

SC ERCA CHIM RO SRL
307285 Mosnita Noua,Nr.853
jud.Timis(Romania)

4. R e p r e z e n t a n t a u t o r i z a t :

Neaplicabil

5 . Sistemul

de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii

Sistem 2+
6. Standard armonizat

SR EN 934-2+A1:2012- Partea 2: Aditivi pentru beton(Tab. 11.1 si 11.2)

Organismul notificat numarul 2293 a efectuat Inspecția inițială a fabricii și sistemul de control al producției în fabrică,
Sistemul 2 + și a emis: Certificat de conformitate al controlului producției în fabrică: Nr. 2293-CPR-0126

7. Performanţa declarată
Caracteristici esentiale Performanta

Cloruri solubile in apa

≤ 0,1% de masa

Continutul de alcalii

Max 2% de masa

Comportamentul
coroziune
Reducerea
de apa

Initial: Amestecul de incercat ≥ amestecul de control+90
min
Final:Amestecul de incercat≤ amestecul de control+360 Sistem 2+
min
la La 7 zile :Amestecul de incercat ≥ 100% fata de
amestecul de control
La 28 zile:Amestecul de incercat ≥ 115% fata de
amestecul de control

Continutul de aer
betonul proaspat

in Amestecul de incercat ≤ 2% de volum peste amestecul de
control,

Mentinerea consistentei
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tehnica

necesarului In amestecul de incercat ≥ 12% comparativ cu amestecul
de control

Rezistenta
compresiune

Durabilitate

Specificatia
armonizata

la Contine numai componenti aprobati de SR EN 9341:2008, Anexa A1

Timp de priza

Conținut
periculoase

AVCP

substanțe

60 min după amestecare consistența amestecului nu
scade sub valoarea consistenței inițiale a amestecului de
control
Vezi Fișa cu Date de Securitate

Durabilitatea se referă la betoanele care încorporează aditivi

SR EN 934-2+A1:2012
(Tab.11.1 și 11.2)

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

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing.chimist
Mosnita Noua,

Dobra Ciprian
10.09.2019

Sfârșitul informațiilor, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011
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INFORMAȚII REFERITOARE LA ECOLOGIE, SĂNĂTATE ŞI SIGURANȚĂ (REACH)
Pentru informații și recomandări referitoare la siguranţa utilizării, depozitării și eliminării produselor
chimice, utilizatorii vor consulta cele mai recente fişe cu date de securitate care conțin informatii despre
proprietăţile fizice, informaţii ecologice, informaţii toxicologice și alte informaţii legate de siguranță.
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