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TRADUCERE AUTORIZATĂ DIN LIMBA ENGLEZĂ  

 
 

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ 

DOP SNM 14.01.2016 

1. Cod unic de identificare a produsului-tip: 

Parchet laminat EN 13329 de 6-12 mm 
2. Tipul, lotul sau seria, sau orice alt element de identificare a produsului pentru construcții, necesar conform Articolului 11, alineatul 4: 

Parchet laminat lot (serie): vezi ambalaj/factură 
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, conform specificațiilor tehnice armonizate aplicabile, prevăzute de către 

producător: 

Se utilizează ca pardoseală în interiorul clădirilor (vezi EN 14041), conform specificațiilor producătorului 
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului, necesară în conformitate cu Articolul 11, alineatul 5: 

Kronospan FLLC, 27B Industrialny Ave., 231000, Smorgon 
5. Acolo unde este cazul, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat pentru îndeplinirea atribuțiilor stipulate în Articolul 12, alineatul 2: 

Parametri nespecificați 
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței și performanței produsului pentru construcții, după cum este prevăzut în Anexa V: 

Sistem 3 
7. În cazul existenței unei declarații de performanță privind un produs pentru construcții pentru care se aplică un standard armonizat: 

Denumirea laboratorului de testare notificat, prin care s-a emis certificatul de conformitate al controlului 
producției din fabrică, rapoartele de inspecție și rapoartele de calcul (dacă este cazul): 
1. Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden                 nu se aplică 

(Laboratorul de dezvoltare și testare) 
           Organism notificat                                                          Certificat de constanță a performanței 

8. În cazul existenței unei declarații de performanță privind un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o evaluare tehnică europeană: 

nu se aplică 

9. Performanță declarată 

 Caracteristici esențiale Performanță Specificațiile tehnice armonizate 

Reacția la foc 
 

EN 14041: 2008 

Conținut de pentaclorfenol  EN 14041: 2008 

Emisii de formaldehide 
 

EN 14041: 2008 

Rezistența la alunecare 
 

EN 14041: 2008 

Comportamentul electric (disipativ) 
NPD 

 
EN 14041: 2008 

Comportamentul electric (conductor) 
NPD 

 
EN 14041: 2008 

Comportamentul electric (antistatic) 
NPD 

 
EN 14041: 2008 

Conductivitatea termică [W/mK] ≥ 0,099 W/(m*K) 
EN 14041: 2008 

 

Rezistența la apă NPD 
EN 14041: 2008 

 
10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată 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: 
Tomasz Janczak, Director 
(numele și funcția) 
14.01.2016, Smorgon                                                                    ss. indescifrabil 
(locul și data emiterii)                                                                   (semnătura) 

 


