
Declarație de performanță  

Declaration of Performance 
According to Annex III of Regulation (EU) No. 305/2011 Nr. DoP 
1-17062013-12 for the product  

1. Cod unic de identificare a tipului de produs: CLIMA ACTIV PLUS, nr. 1-17062013-12 accord. 
to EN 13984  

2.Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului 
de construcție în conformitate cu cerințele articolului 11 alineatul (4): Menționat pe ambalaj 
sau tipărit  

3. Scopul utilizării sau utilizările produsului de construcție, în conformitate cu specificația 
tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de către producător: Protecție vapori 
în 3 straturi constănd în filamente obținute prin filare directă și un înveliș protector. Se 
instalează pe partea interioară a izolației termice ca strat de control pentru vapori și de 
protecție împotriva patrunderii aerului. Acest produs nu conține substanțe periculoase.  

4. Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact a 
fabricantului, în conformitate cu articolul 11 alineatul (5): Clima Activ Plus, S.C. IZORARE 
ECOSYSTEM S.R.L. Str. Cămpului Nr. 97a, 505600 Săcele, Jud. Brașov, România  

✆ 0268.440.496 

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat  

include atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): Nu se aplică.  

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței calității produsului pentru 
construcții astfel cum este prevăzut în anexa V: Sistem 3  

7. În cazul declarației de calitate privind un produs pentru construcții care face obiectul unui 
standard armonizat: EN 13984 certificat conform sistemului 3 delurat și raportului de testare 
emis de BTTG Testing & Certification Ltd. Unit 14, Wheel Forge Way; Ashburton Road West 
Trafford Park; Manchester M17 1EH  

8. În cazul declarației de calitate privind un produs de construcție pentru care a fost emisă o 
evaluare tehnică europeană: Nu se aplică.  

9. Performanțe declarate: Performanțe declarate: 



Transmiterea vaporilor de apă, valoarea Sd EN1931: 10 m  

Transmiterea vaporilor de apă, valoarea Sd EN12572: 2-16 m  

Masa specifică EN1848-2: 115 g/m2 
Reacția la foc EN13501-1: E 
Rezistență la temperatură: -40°C - +80°C 

Etanșeitatea la apă EN 1928: W1 
Flexibilitatea la temperaturi scăzute EN1109: -20°C 

Rezistenţa la rupere EN 12311-1 

 -longitudinală: > 304 N/50 mm 

 -transversală: > 248 N/50 mm  

Alungire EN 12311-1  

-longitudinală: > 10-30 % 

-transversală: > 10-30 % 

Rezistența la sfâşiere EN 12310-1/B  

-longitudinală: > 280 N 

-transversală: > 299 N 

Rolă: 1,5 m x 50 m = 75 m2 

10. Calitatea produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța 
declarată la punctul 9. Această declarație de calitate este emisă pe răspunderea exclusivă a 
producătorului identificat la punctul 4. Semnat pentru și în numele producătorului de către: 

Răzvan Oprea (Administrator) 

  


