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DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. 18 - 14 

 
 
1. Cod unic de identificare a tipului de produs: 
 

Plasă din fibră de sticlă SSA-1363-145 
 

2. Tipul, lotul și numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului de 
construcție: 

 
Plasă din fibră de sticlă SSA-1363-145 

 
3. Destinația sau destinațiile de utilizare ale produsului de construcție, conform specificației tehnice 

aplicabile armonizate, așa cum a fost prevăzută de producător: 
 

Plasă din fibră de sticlă SSA-1363-145 
este destinată utilizării ca material de consolidare în 

sistemele compozite de izolare termică exterioară (ETICS) 
 
4. Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa de 

contact a producătorului: 
 

JSC „Valmieras Stikla Skiedra” 
Cempu iela13, Valmiera, LV-4201, Letonia 

Tel.: +0371 64202216 
Fax: +0371 64281216 

 
5. Dacă se aplică, numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat: 

 
. 

 
6. Sistemul sau sistemele de analizare și verificare a constanței performanței produsului de 

construcție: 
 

Sistem 2+ 
 
7. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs de construcție supus unui standard 

armonizat: 
 

IFBT GmbH, Organism confirmat de testare, inspecție și certificare (Regulamentul 
privind terenurile de construcții - SAC21; Directiva privind produsele de construcție - 
NB 1109) 
 

S-a efectuat: Inspecția inițială și supravegherea, evaluarea și analizarea continue ale 
controlului producției în fabrică, precum și ale testării tipului 

 
și emis: Certificatul Nr. 09-094C1/4 (Controlul producției în fabrică. 

Supraveghere continuă.); 28.06.2013. 
 Certificatul Nr. 09-094C2/5 (Supraveghere continuă); 17.03.2014. 
   Raportul de testare Nr. PB 1.3/14-014-2; 13.03.2014. 

 
8. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs de construcție pentru care a fost 

emisă o Analiză Tehnică Europeană: 

 
. 
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9. Performanța declarată: 
 

Caracteristici esențiale Performanță Specificație tehnică armonizată 

Rezistență reziduală după îmbătrânire Promovat ETAG 004: 2011 

Masă per suprafață unitară Promovat Producători TDS: S 56/v.4 

Conținut de cenușă Promovat Producători TDS: S 56/v.4 

Dimensiunea plasei Promovat Producători TDS: S 56/v.4 

 
 
 
 
 
 
10. Performanța produsului identificată la punctele 1 și 2 respectă performanța declarată la punctul 9. 

Prezenta declarație de performanță este eliberată sub responsabilitatea exclusivă a 
producătorului identificat la punctul 4. 
 
Semnat pentru și în numele producătorului de către: 
 
 

                                                                      Vija Liepina, Manager Calitate 
 
 

Valmiera, 26 mai 2014 (semnătură) 
[Semnătură și ștampilă indescifrabile] 

 
 


