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DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ 

 Nr. 11F-CPR 
  

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
Ciment pentru zidărie EN 413-1 MC 12,5 (Z 100) 

2. Utilizarea preconizată, în conformitate cu specificaţia tehnică armonizată aplicabilă: 
Prepararea mortarului pentru zidarie din caramidă şi zidărie din blocuri precum şi pentru tencuire interioară şi exterioară. 
3. Fabricant: HeidelbergCement România S.A. 

Bucharest Business Park, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1A, Cladirea C2, Etaj 1-4, Sector 1, Bucuresti, 
Tel: 021/ 311.59.75; 311.59.76, interior 1128, 1129  si Fax: 021 /3115973; 3115974 

Fabrica de ciment Fieni 
4. Sistemul de evaluare şi de verificare a constantei performantei:  Sistem 1+ 
5. Standard armonizat: SR EN 413-1 aprobat la 30 iunie 2011 
Organism notificat: AEROQ  - număr de identificare 1840 
6. Performanţa declarată pentru ciment pentru zidarie EN 413-1 MC clasa 12,5: 

Caracteristici esenţiale prevăzute în anexa Z.A. 

 tabelul Z.A.1 din SR EN 413-1:2011                      

Performanţa declarată 

 

Compoziţie MC 12,5 

Clincher de ciment portland ≥ 40% 

Durabilitate durabilitatea referitoare la mortarele pentru zidărie din cărămidă, 
zidărie din blocuri şi pentru tencuire interioară şi exterioară, 

fabricate din ciment pentru zidărie în conformitate cu regulile de 
aplicare valabile la locul de utilizare 

Rezistenţa iniţială la compresiune (la 7 zile), MPa ≥ 7 

Rezistenţa standard la compresiune (la 28 zile), MPa ≥ 12,5 ….   ≤ 32,5 

Timp iniţial de priză, min                   ≥ 60 

Fineţe (rest pe sita de 90 µm), %                      ≤ 15 

Stabilitate 

-Expansiune, mm 

-Conţinut de sulfaţi (sub formă de SO3), % 

 
 

≤ 10 
≤ 3,5 

Conţinut de aer al mortarului proaspăt, % ≥ 8 şi ≤ 22 

Retentie de apă a mortarului proaspăt , % ≥ 80 

Conţinut de cloruri, % ≤ 0,1 

 
7. Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate. Această declaraţie de 
performanţă este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/ 2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului 
identificat la pct.3. 
 
 
Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 
Sef Laborator 
Fabrica de ciment Fieni, la 02.06.2021 

Gabriela Pîrvulescu 

Semnătura: 



 
 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                

Termenul de valabilitate pentru cimentul pentru zidărie EN 413-1 MC 12,5 (Z 100) este de 90 de zile de la data însăcuirii 
inscripţionată pe sac, în condiţiile respectării instrucţiunilor de manipulare, transport şi depozitare prevăzute de 
reglementările în vigoare. 
 
Copiile declaraţiei de performanţă şi a certificatului de constanţă a performanţei nr. 1840-CPR-97/555/EC/0476-13 
sunt disponibile pe site-ul societăţii www.heidelbergcement.ro . 
 
Raportul de încercare pentru cimentul MC 12,5 poate fi eliberat la cererea clientului, cu menţionarea numărului de lot 
aprovizionat. 
 
În „Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire” indicativ SR EN 998-1:2011, 
„Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie” indicativ SR EN 998-2:2011, „Cod de proiectare 
pentru structuri din zidărie” indicativ CR 6:2013 şi în fişa tehnică a produsului (disponibilă pe site-ul societăţii 
www.heidelbergcement.ro) sunt prevăzute utilizări pentru cimentul pentru zidărie EN 413-1 MC 12,5 
 

Instrucţiuni minime de transport, manipulare şi depozitare sunt menţionate mai jos. 

 

 
 
 
 
Instrucţiuni şi informaţii de siguranţă sunt prevăzute în Fişa cu Date de Securitate disponibilă pe site-ul societăţii: 
www.heidelbergcement.ro 

 

 
 
 

INSTRUCŢIUNI MINIME DE TRANSPORT, MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 

1. TRANSPORT 
Transportul se va efectua cu mijloace de transport adecvate astfel incat marfa sa fie asigurata si protejata impotriva umezelii 

2. MANIPULARE 
Manipularea se va face astfel incat marfa sa fie ferita de lovituri, taieturi si intepaturi, sacii individuali se vor manipula 
orizontal fara a fi trantiti. 

3. DEPOZITARE 
Marfa va fi depozitata in zone protejate, ferite de umezeala si aerisite. Se recomanda ca sacii sa fie depozitati pe paleti cu 
inaltimea de min. 15 cm. 

4. TERMEN de VALABILITATE 
Termenul de valabilitate specificat pe sac are in vedere respectarea recomandarilor de mai sus 
Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor. 


