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conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European  

DoP 01 2020 Metall  RO 
 

1. Cod unic de identificare al tipului 
produsului:  

Dewmark® Metall 

2. Tipul materialului de construcții: SG 81 SG 82 SG 83  SG 84  SG 85  
 

3. Domeniul sau domeniile de 
utilizare a materialului finit de 
construcții 

Sistem de profile metalice din oțel pentru rosturile de dilatație din pardoseli, clasa 
EXC2, conform EN 1090-2 pentru construcțiile de rezistență la toate tipurile de 
clădiri  

4. Numele și adresa producătorului  
 
 

OOO „Dewmark” 
Federația Rusă. 115477 Moscova, ul. Delovaya nr. 11 bl. 8 
site: www.dewmark-joint.com  
Persoană de contact: info@dewmark-joint.com 

5. Sistem de evaluare a 
performanței  AVCP System 2+ 

6. Dacă Declarația de performanță 
se referă la materialul de 
construcții menționat în 
standardul armonizat:  

EN 1090-1:2009+A1:2011 

Societatea Dedal Attestation & Certification Ltd. (Organismul de certificare autorizat nr. 1922) a efectuat inspecția 
preliminară a uzinei de producție și a sistemului de control al producției din fabrică, precum și supravegherea continuă, 
atestarea și evaluarea cantitativă a sistemului de control din fabrică și a eliberat un certificat de conformitate privind 
eficacitatea funcționării sistemului de control al producției din fabrică, conform AVCP System 2+ 

7. Performanța declarată 

Caracteristici esențiale Eficiență Cost 

Abateri de mărime și formă 
permise 

EN 1090-2 

EN 1090-1:2009+A1:2011 
Rezistența la fisurare 27 J la 0°C. 

Sudabilitate NPD 
Reacția la foc Clasa materialului: A1 
Capacitate de susținere Construcție conform standardului EN 1993-1 

Durabilitate 
Pregătirea suprafeței conform 

EN 1090-2, grad de preparare P3. Suprafaţă 
conform EN ISO 12944-5. 

 

 

8. Performanța produsului menționată la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 7.  
Declarația de performanță a fost eliberată sub responsabilitatea exclusivă a producătorului, așa cum este menționat la 
punctul 4. 

 

Locul și data emiterii: 15.01.2010 Moscova       

Semnat în numele și la cererea producătorului: 

 

            _____________________________ 

 

Declarație de performanță 
 


