Declaraţie de performanţă CE
Widra® APSW

INFORMAŢII
PENTRU CLIENT

1. Cod unic de identificare a produsului: Widra® APSW
2. Informaţii despre tip şi trasabilitate, care permit identificarea produsului pentru construcţii astfel cum este solicitat
la articolul 11 alineatul (4): sunt furnizate pe ambalajul şi eticheta produsului.
3. Utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu EN 13658-1 & 2: 2005.
Widra® APSW șirag de mărgele de metal pentru tencuieli interne și externe de redare pe pereti, paravane,
tavane sau coloane
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact ale fabricantului astfel cum se solicită în
temeiul articolului 11 alineatul (5):
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgia.
5. Nu este aplicabil.
6. Sistemul de evaluare şi de verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii:
Sistemul nr.4
7. Nu este aplicabil.
8. Nu este aplicabil.
9. Performanţa declarată: caracteristicile esenţiale ale produsului-tip sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1: Declaraţie cu privire la caracteristicile esenţiale WIDRA - according EN 13658-1 & 2: 2005.
Tipul de plaster- și face purtător

Unghi de sârmă șirag de mărgele

Reacția la foc

clasa A1

Substanțe periculoase

Nu

10. Performanţa produsului identificat la punctele 1 şi 2 şi prezentată în tabelul 1 este în conformitate cu
performanţa declarată de la punctul 9.
Această declaraţie de performanţă este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:
Paul De Geyter, Global Quality manager CQA - NV Bekaert SA

Approved by:
Global Quality Manager CQA-Bekaert
Paul De Geyter
Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material
is the sole responsibility of the user.
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