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DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ  

conform cu Anexa III din Regulamentul (EU) Nr. 305/2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții) 
 

 Hilti Mortar Antifoc CFS-M RG 

Nr. Hilti CFS “0761-CPD-0210” 

 

 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
Hilti Mortar Antifoc CFS-M RG 
 
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): 
a se vedea numărul lotului afișat pe produs 
 
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică 
armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:  
Produs pentru izolarea și etanșarea la foc a trecerilor, a se vedea ETA-12/0101 
 

Treceri cabluri Cabluri, Mănunchiuri de cabluri, Paturi de cabluri, Tuburi Domeniul de aplicare trebuie să 
respecte ETA  și trebuie respectate 

condițiile pentru produsele adiacente 
conform agrementelor ETA.  

Treceri conducte Conducte metalice și plastic 

Treceri mixte Cabluri, paturi de cabluri, conducte metalice si plastic 

 
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul 
articolului 11 alineatul (5): 
HILTI Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein 
 
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la 
articolul 12 alineatul (2): nu se aplică. 

 
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum 
este prevăzut în anexa V:   
Sistem 1  
 
7. Standard armonizat  nu se aplică 
 
8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică 
europeană: 
OIB Institutul Austriac de Inginerie în Construcții a eliberat Certificatul Tehnic European ETA-12/0101 pe baza  ETAG Nr. 026-1 și 
ETAG No. 026-2, organismul notificat  MPA (Materialprüfanstalt für das Bauwesen) TU Braunschweig a efectuat sarcinile pentru 
terți prevăzute  în Anexa V  sub  Sistem 1 și a emis Certificatul de Conformitate 0761-CPD-0210. 
  
9. Performanța declarată: 
 

Caracteristici esențiale Performanță / Specificațiile tehnice armonizate 

Reacție la foc Clasa A1 conform EN 13501-1 

Rezistența la foc 
Rezistența la foc și domeniul de aplicare în conformitate cu EN 13501-2.   
A se vedea ETA-12/0101 

Permeabilitatea aerului Testat în conformitate cu EN 1026. A se vedea ETA-12/0101 

Substanțe periculoase A se vedea ETA-12/0101, clauza 2.5 

Rezistență la impact / mișcare Testat în conformitate cu EOTA Technical Report - TR001. A se vedea ETA-12/0101 

Protecția împotriva zgomotului Testat în conformitate cu EN ISO 717-1  and EN ISO 20140-10.  A se vedea ETA-12/0101 

Durabilitate și service Y1,(–5/+70)°C  în conformitate cu EOTA Technical Report - TR024. 

Proprietăți termice Testat în conformitate cu EN12667. A se vedea ETA-12/0101 

Proprietăți electrice Testat în conformitate cu DIN IEC 93 (VDE 0303 Part 30): 1993-12. A se vedea ETA-12/0101 

Altele Nu se aplică / Nicio performanță determinată 

 
10. 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. 
 
Semnată pentru și în numele fabricantului de către: 
 
Dr. Paul Langford   Martin Althof 
BU Head     Head of Quality 
Business Unit Chemicals   Business Unit Chemicals 
Hilti Corporation   Hilti Corporation  
      
Schaan, July 2013 

RO 


