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DECLARATIA DE PERFORMANTA NR. CPR-IT1/0487

1) Codul unic de identificare al tipului de produs:  PLASTIMUL 

2) Utilizari preconizate:  Acoperire groasa pe baza de bitum modificat cu polimeri (PMBC–W1, 
CB1, C1) pentru hidroizolarea structurilor subterane 

3) Producator: MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it

4) Sisteme AVCP: Sistem 3

5) Standarde armonizate:  EN 15814  :2011+A2:2014

Organisme notificate: Laboratorul notificat Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen 
(MPA NRW), NB. 0432, a evaluat performantele produsului pe baza de teste pe probe 
prelevate de producator .

6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale Performante
Etanseitate la apa
Capacitate acoperire fisuri
Rezistenta la apa
Flexibilitate la temperaturi joase
Stabilitate dimensionala la temperaturi ridicate
Reactie la foc
Rezistenta la compresiune
Eliberare substante periculoase
Durabilitatea etanseitatii la apa si a reactiei la foc

Clasa W1
Clasa CB1
Test trecut
Test trecut
Test trecut
Clasa E
Clasa C1
NPD
Test trecut 

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat. 
Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, 
sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus. 

Semnat pentru si in numele producatorului de: Paolo Murelli – Departament Calitate 

Milano, 08/02/2016 …………………………………………….

DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 1 revizie: Produs nemodificat, data standardului de referinta actualizata
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 Acoperire groasa pe baza de bitum modificat cu polimeri (PMBC–W1, CB1, C1) pentru 
hidroizolarea structurilor subterane 

Etanseitate la apa
Capacitate acoperire fisuri
Rezistenta la apa
Flexibilitate la temperaturi joase
Stabilitate dimensionala la temperaturi ridicate
Reactie la foc
Rezistenta la compresiune
Eliberare substante periculoase
Durabilitatea etanseitatii la apa si a reactiei la foc

Clasa W1
Clasa CB1
Test trecut
Test trecut
Test trecut
Clasa E
Clasa C1
NPD
Test trecut 

Note:

MAPEI furnizează anexa curenta împreună cu DoP pentru a face mai usoara consultanta marcajului 
CE pentru clienti internationali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe 
ambalaje sau în documentație din diferite motive:
- adaptari grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferenta de limba (acelasi ambalaj poate fi distribuit in mai multe tari),
- produsul este deja in stoc la momentul cand actualizarea marcajului CE este implementata,
- erori de printare.
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