
 RENOLIT Belgium NV

 DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ № F35176151017

1. ALKORPLAN F 35176 

2. Utilizarea prevăzute: Foi hidroizolante de material plastic pentru acoperiş 

Foi flexibile - Sistema cu fixare mecanica

3. Fabricantul: Renolit Belgium NV 

Industriepark De Bruwaan 43

9700 Oudenaarde - Belgium 

4. Reprezentant autorizat: -

5. Systema 2 +

6a. Standard armonizat: EN 13956 : 2012

Organism notificat BCCA № 0749

6b. Document de evaluare european (EAD) -

Organism notificat

7. Performanta declarata:

Performanţa la foc exterior (CEN/TS 1187) Froof

Reacţie la foc (EN 13501-1) E

Etanșeitatea la apă (EN 1928) Conform

Rezistența la tracțiune (EN 12311-2/A) MLV ≥ 1100 N/50 mm 

Alungirea (EN 12311-2/A) MLV ≥16%

Rezistența la străpungerea rădăcinilor (EN 13948) NPD

Rezistenţa la sarcină statică (EN 12730/B și C) MLV ≥ 20kg

Rezistența la impact (EN 12691/A) MLV ≥ 700mm

Rezistența la impact (EN 12691/B) MLV ≥ 2000mm

Rezistenta la rupere (EN 12310-2) MLV ≥ 225 N

Rezistenţa a îmbinării la smulgere (EN 12316-2) MLV ≥ BOJ sau 225 N/50mm

Rezistenţa a îmbinării la forfecare (EN 12317-2) MLV ≥ BOJ sau 1100 N/50mm

Îmbătrânirea artificială (EN 1297) Clasă 1 

Flexibilitatea la temperaturi scăzute (EN 495-5)

Substanțe dăunătoare Conform *

NPD=Nicio Performanță Determinată

MLV=Valoare de ridicare medie

8.  Documentația tehnică adecvată Instrucțiuni producător 

Dirk Van der Sype

Oudenaarde 02/10/2017

Declarația este disponibilă pe site:

Documentul este complet tradus de AGLICON S.R.L.

Cod unic de indentificare a tipului de produs: 

Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei 
produsului (AVCP):

MLV ≤ -25 °C 

*Acest produs este un articol identificat în articolul 3 din regulamentul (UE) nr. 1907/2006 (REACH). Nu conține substanțe 
care sunt destinate a fi eliberate din articol în condiții de utilizare normale sau rezonabil previzibile. O fișă cu date de 
securitate care urmează articolului 31 din același regulament nu este necesară pentru a aduce produsul pe piață, pentru 
a-l transporta sau a-l utiliza. Pentru o utilizare sigură, urmați instrucțiunile din această fișă tehnică a produsului. Pe baza 
cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe foarte îngrijorătoare), așa cum sunt enumerate 
în anexa XIV la regulamentul REACH sau pe lista de candidați publicată de Agenția Europeană pentru Produse Chimice 
în concentrații peste 0,1% (g / g ).

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de 
performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011,  sub responsabilitatea exclusivă a 
producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru şi în numele fabricantului: 

https://roofing-webservices.renolit.com/images/dcdw/
dop-renolit-alkorplan-f35176-en-2019.pdf
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