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(ANEXA III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011) 

 
 

DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ 
0061-DoP-08.01.2022 

 
Nr. document______________________ 

 
 
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: EPS 200 
 
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): 
     “Lotul este inscripționat pe ambalaj” 

EPS – EN 13163 + A2 :2016 –T1-L2-W1-DS(N)2-CS(10)200-BS250-TR200-TC(0) 
 
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu 
specificația tehnică armonizată aplicabilă (astfel cum este prevăzut de fabricant) :  
 

TERMOIZOLAREA CONSTRUCTIILOR SI FINISAREA FATADELOR 
 
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului (astfel 

cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5) : 
HH CEPSIND SRL, STR ANGHEL SALIGNY, NR 24, BL BFZ, CAM 02, BRAILA 

POLYSTONE EPS200 
 
5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuţiile 
specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011) 

Nu se aplica 
 
6. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanței performanței produsului pentru 
construcții (astfel cum este prevăzut în anexa V) 

SISTEM 3 
 
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard 
armonizat 
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII, URBANISM SI DEZVOLTARE 

TERITORIALADURABILAURBAN-INCERC, CLUJ NAPOCA, număr identificare : 1841 
 (denumirea și numărul de identificare al organismului notificat, dacă este relevant) 

a efectuat :  Încercările inițiale de tip  în cadrul sistemului 3 și a emis Raport de încercări nr : 
822/16.08.2018 
 
AXA CERT – Laborator analize si încercări produse ptr construcții, certif: 021/3.03.2021 
A efectuat: Încercări periodice in cadrul sistemului 3 si a emis nr Raport încercări 2722/7.01.2022 
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În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții pentru care s-a emis o 
evaluare tehnica europeana:  

Nu este cazul 
8. Performanța declarată :  
 

 
Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38 
Cerințele pe care le respectă produsul 

Nu se aplica 
 
9. Performanța produsului identificata la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta 
declarata la punctul 8. 
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat 
la punctul 4.  
 

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: 
 

Oprea Daniel, Administrator 
 

(numele şi funcţia) 
 

BRĂILA,                                                     .............................................................. 
(locul si data emiterii)                                                   (semnătura) 

Caracteristici esențiale: 
(a se vedea Nota 1) 

Performanța 
(a se vedea Nota 2) 

Specificațiile tehnice 
armonizate 

(a se vedea Nota 3) 
Efortul  de compresiune la o 

deformație de 10% 
CS(10)200  

 

 

 

SR EN 13163 +A2 : 2016 

Rezistenta la tractiune 
perpendiculara pe fete 

TR200 

Rezistenta de rupere la 
încovoiere 

BS250 
 

Absorbția de apa de lunga 
durata prin imersie totala 

WL(T)0,5% 

Stabilitatea dimensiunilor in 
condiții specifice de 

temperatura si umiditate* 
(T=700C/URA=90%) 

DS(70,-)1 

Conductivitate termică 

Rezistența termică 

0,0321 

3,11 

Valoare declarată 

Clasa de reacție la foc* E SR EN ISO 11925-2:2020 


