
 
DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ                                                                                                                  

 în conformitate cu anexa III din Regulamentul UE nr. 305/2011, (regulamentul privind produsele pentru construcţii) 
Nr. 008/11-0192/2013/01 

 

1.) Cod unic de identificare al tipului de produs:  
EJOT H1 eco 

 
2.) Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcţii astfel 

cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4): 
a se vedea ambalajul/eticheta produsului 

 
3.) Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia tehnică armo 

nizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: 
  Diblu cu bataie, cui otel, pentru ancorarea sistemelor termoizolante compozite exterioare cu strat de tencuială,  

      în beton şi zidărie; categorii de utilizare: A,B,C 
      lungimi diblu: 95 – 295 mm 

 
4.) Numele, denumirea comerciala sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în 

temeiul articolului 11 alineatul (5): 
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

 
5.) După caz, numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuţiile specificate la 

articolul 12 alineatul (2):  
nerelevant 

 
6.) Sistemul  de evaluare şi verificare a constanţei performanţei:  

Sistemul 2+ 

 

7.) În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard armonizat:  
nerelevant  

 
8.) În cazul declaraţiei de performanţă pentru un produs pentru construcţii pentru care s-a emis o evaluare tehnică 

europeană:  

Institutul German pentru Ingineria Construcţiilor (Deutsches Institut für Bautechnik DIBT) acordă pe baza ETAG 014 
agrementul tehnic european ETA-11/0192. 
MPA Universität Stuttgart -Otto-Graf-Institut-, NB 0672 a efectuat prima încercare a produsului pentru construcţii în 
conformitate cu Sistemul 2+ şi a emis un certificat de conformitate a controlului intern al producţiei cu numărul 
0672-CPD-0251. 

 
9.) Performanţa declarată  
 

Caracteristici esenţiale Performanţa produsului Specificaţiile tehnice 
armonizate 

Rezistenţe caracteristice la tractiune NRk vezi ETA-11/0192 
anexa 4, tabelul 4 

ETAG 014: 2011 

Comportament la deplasare 
 

vezi ETA-11/0192 
punctul: 4.2.4, tabelul 4.1 

ETAG 014: 2011 

Coeficientul de transfer termic în anumite 
puncte (valoare Chi) 

vezi ETA-11/0192 
punctul: 4.2.5, tabelul 4.2 

EOTA TR 25 

Rigiditatea rozetei diblului 
 

vezi ETA-11/0192 
punctul: 4.2.6, tabelul 4.3 

EOTA TR 26 

 

10.) Performanţa produsului identificat la punctele 1 şi 2 este în conformitate cu performanţa declarată de la punctul 9. 
Această declaraţie de performanţă este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.  

 
Semnată pentru şi în numele fabricantului de către 

 

_____________________          __  __         __Dr. Frank Dratschmidt / conducere____________________________________ 
                                                                         (numele şi funcţia) 

 
 
Bad Laasphe, den 23.05.2013________________________             _______________________________________________ 

(locul şi data emiterii)                    (semnătură) 
 


