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Semnată pentru și în numele fabricantului de către: Cees Suijkerbuijk, Product Manager IKO Europe
Klundert : 13-06-13

Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această 
declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Rezistenţa la tracţiune perpendicular pe feţe 80 kPa EN 1607

Efortul de compresiune la o deformaţie de 10% CS(10\Y)150 EN 826

Deformaţia în condiţii specificate pentru 
sarcina de compresiune şi temperatură

DLT(2)5 EN 1605

toate celelalte caracteristici ale ZA1 ale EN 13165:2012 : NPD

Abaterea limită pentru grosime T2

Stabilitatea dimensională în condiţii specifice 
de temperatură şi umiditate

DS(70, 90)3
DS(-20,-)1

EN 1604

EN 823

lnflamabilitate (end-use) B-s2, d0 (steel deck) EN 13501-1

Rezistenţa termica (RD m².K/W)

1,05

EN 13165:2012

1,40
1,75
2,10
2,50

4,60
5,35

Conductivitatete termică (λD W/(m.K))

3,00
3,30
3,70

PERFORMANȚA DECLARATĂ

Caracteristici esențiale Performanță hEN tehnice armonizate

lnflamabilitate E EN 13501-1

EN 12667, EN 12939
Grosime (mm)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Enertherm MG / CPR-2013.08

Cod unic de identificare al produsului-tip Vezi eticheta CE și marcajul de pe plăci

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)

enertherm MG

Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, 
în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel 
cum este prevăzut de fabricant

Termoizolante pentru clădiri

Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de 
contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 
alineatul (5)

IKO Insulations B.V.
Wielewaalweg 3
4791 PD Klundert
The Netherlands

Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței 
performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut 
în anexa V

Sistem 3

În cazul declarației de performanță privind un produs pentru 
construcții acoperit de un standard armonizat

EN 13165:2012
Organismului notificat 0958
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