
 

 
Formatt Building Products Ltd. 

www.technogipspro.com 

 

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ 

№ CPR 022576 TG PL 120 
 
 
1. Cod unic de identificare al produsului: 

Plăca de gips carton Technogips Pro H2 
  

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții 
astfel: Tipul, numărul lotului și data fabricării sunt marcate pe ambalaj. 
 

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcție, în conformitate cu specificația tehnica 

armonizata aplicabila: Plăci de gips carton pentru sisteme de construcții  uscate. 

 

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: Marca comercială: 

Technogips Pro | Formatt Building Products Ltd., Adresa de corespondenta: Str. Dospat 2, Sofia 1606, Bulgaria | 

sales@technogispro.com 

 
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: Nu este cazul 
 
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel 

cum este prevăzut în anexa V of Regulation (ЕС) 305/2011: Sistem 4 

 
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat (hEN): 

Producătorul a efectuat diferite cercetari pentru a determina tipul de produs în conformitate cu cerințele din EN 520: 2004 + 

A1: 2009. Producătorul este certificat ISO 9001: 2015 și garanteaza plin sistem de control al producției.  

 
8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică 

europeană: Not applicable 

 
9. Performanța declarată: 
 

Caracteristici esentiale Performanta Specificatii tehnice armonizate 

Tip A și H2 EN 520:2004 + А1:2009 

Reacție la foc A2-s1, d0 (B0) EN 520:2004 + А1:2009 

Rezistența la încovoiere, [N] îndepliniță EN 520:2004 + А1:2009 

Rezistența la forfecare, [N] NPD EN 520:2004 + А1:2009 

Permeabilitatea la vapori de apa, µ 10 (EN ISO 10456) EN 520:2004 + А1:2009 

Conductivitate termică ʎ, [W/(m.K)] 0.25 (EN ISO 10456) EN 520:2004 + А1:2009 

Substanțe periculoase NPD EN 520:2004 + А1:2009 

Rezistența la impact Aceste caracteristici esentiale depind de sistemul din care face parte 

produsulul si sunt mentionate in documentia producatorului bazandu-se 

pe utilizarea precenizata: www.technogipspro.com 

Izolare la sunetul aerian direct 

Absorbţia acustică 

 
10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9 

 
 

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4. 
 

 

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: 

                                                                        
 

 
 
 
 

Sofia, Bulgaria | Data: 01.05.2020  


