
 

CE - DECLARAłIE DE CONFORMITATE 
 

 
Producător  / Prestator de servicii DISTRIBUITOR 

SC FILBO SRL 
Adresa: 9000 Varna, nr. 6, str."Tsar lvan Shishman  

ld Nr 103796468 

S.C. ARABESQUE SRL 
str.Timişului nr.1, localitatea GalaŃi, 

cod.800324 
Produs : Fitinguri turnate prin injectie si accesorii din polietilena de inalta densitate (HDPE 100), 

culoare neagra tip ‚Filbo/FP” 
 

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice şi a 
prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcŃii, cu OrdonanŃa Nr. 20 din 
18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaŃiei Uniunii Europene care armonizează 
condiŃiile de comercializare a produselor şi cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare privind stabilirea condiŃiilor de introducere pe piaŃă a produselor pentru construcŃii, declară pe proprie 
răspundere că a fost efectuată atestarea conformităŃii produsului(produselor) Fitinguri turnate prin injectie si 
accesorii din polietilena de inalta densitate (HDPE 100), culoare neagra şi că acesta(acestea) 
poate(pot) fi pus(e) în operă conform instrucŃiunilor de utilizare conŃinute în documentaŃia produsului. 

Conformitatea este demonstrată având ca referinŃă:   
(SR) EN 12201-3:2005 Sisteme de canalizare de materiale plastice, pentru alimentare cu apa, 
bransamente si sisteme de evacuare sub presiune Polietilena (PE) - Racorduri 
 
PerformanŃele produsului: 
- Denumirea şi descrierea produsului : Fitinguri turnate prin injectie si accesorii din polietilena de 
inalta densitate (HDPE 100), culoare neagra – tip „Filbo/FP” 
- Denumirea şi adresa organismului notificat pentru atestarea conformităŃii (dacă este cazul):  SC 
BULGARKONTROLA S.A. Adresa Str. Parchevich nr. 42, 1000 Sofia; Bulgaria, Tel: = +359 889 400 400, 
+359 2 989 4070; fax. +359 2 968 2354, 980 5133, E-mail : sales@bulgarkontrola.bg 
- Numărul certificatului (dacă este cazul): 14 – HCИCOCCИ - 931 

- Denumirea şi adresa laboratorului notificat (dacă este cazul); 
 -Denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat încercările;  
 

Reprezentantul său autorizat 
Semnătura si stampila 

                                            

 

Nume DIMA NECULAI 
FuncŃie Sef Serviciu ISCIR Calitate 

Data: 05.02.2013 
 

 


