
                                   

 
 

 

DECLARAŢIE DE PERFORMANȚĂ 

 

 

1. Codul de identificare al produsului-tip   

 

POLISTIREN EXPANDAT PENTRU IZOLAȚII ÎN CONSTRUCȚII 

EPS 80 

 

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite 

identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 

11 alineatul (4): 

 

POLISTIREN EXPANDAT EPS 80 

EPS-EN1363-T1-L2-W1-S2-P5-DS(70,90)1-CS(10)80-BS 150-TR 150 

 

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în 

conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este 

prevăzut de fabricant: 

“Polistirenul expandat se utilizează ca material termoizolant pentru plafoane, pereți 

interiori, pereți exteriori și fațade conform instrucțiunilor conținute în documentația 

produsului.” 

 

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a 

fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):  

 

  SIGMATHERM S.R.L. 

loc. Iclod, nr.72, jud. Cluj 

                                           Tel:  004 (0)723 663 040 

                                                :   004 (0)740 566 470 

                                e-mail: sigmathermcluj@yahoo.com  

                                                : office@sigmatherm.ro 
    

5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru 

construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:  

Sistemul 4-laboratorul de Încercări a efectuat determinări pe produsul – tip:                                                  

încercările inițiale de tip, pe baza eșantionării efectuate de fabricant 

6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de 

un standard armonizat:  

  

  

mailto:sigmathermcluj@yahoo.com


 

Denumirea și numărul organismului notificat: 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare 

Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” - SUCURSALA Cluj-Napoca, Calea Florești, 

nr.117, a efectuat încercările inițiale de tip în cadrul sistemului 4 și a emis Raport de încercări 

nr. 250/25.04.2014. 

 
7. Performanța declarată  

 

CARACTERISTICI PERFORMANȚA 
SPECIFICAȚIA TEHNICĂ 

ARMONIZATĂ 

Efortul de compresiune la o 

deformație de 10% 

≥ 80 KPa    CS (10) 80 
SR EN13163:2012 

Rezistența la tracțiune 

perpendiculară pe fețe 

˃150 KPa    TR 150 

Rezistența de rupere la încovoiere ˃ 150 KPa  BS 150 

Stabilitatea dimensională timp de 

48h la 70 C 

Variația lungimii 

Variația lățimii 

Variația grosimii 

DS (70,90)1 

 

≤ 1% 

≤ 1% 

≤1% 

Conductivitate termică  0,037  W/mK 

Clasa de reacție la foc  F(nedeterminată) 

 

8. Performanța produsului identificat la punctele  1 și 2 este în conformitate cu 

performanța declarată la punctul 7. 

 

Această declarație este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4. 

 

 

 

         25.04.2014                                                                         DAN PETRU 

                  Director General 

 

 

 


