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DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Sika AnchorFix®-S

Declarație de performanță

02 04 03 01 001 0 000003 5034408
1. Tip Produs:
Cod unic de identificare al produsului tip:
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice
alt element care permite identificarea
produsului pentru construcții (astfel cum este
solicitat la articolul 11 aliniatul (4)):
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale
produsului pentru construcții, în conformitate
cu specificația tehnică armonizată aplicabilă
(astfel cum este prevazut de fabricant):

®

Sika AnchorFix S
(nr. Lot- a se vedea ambalajul)
Sistem de injectare* pentru utilizare în
beton nefisurat
®
*Sistemul de injectare Sika AnchorFix -S
este un sistem de ancorare (tip injectare) și
constă dintr-un mortar de injectare ambalat
la cartuș Sika AnchorFix®-S, dibluri
perforate și tije filetate cu șuruburi și șaibe
sau tije cu filet interior. Tijele filetate sunt
din oțel zincat sau oțel inoxidabil
Dimensiuni: M8, M10, M12, M16, M20 și
M24
Specificație tehnică de referință:
ETA-13/0721

4. Numele, denumirea comercială sau marca
înregistrată și adresa de contact a
fabricantului (astfel cum se solicit în temeiul
articolului 11 aliniatul (5)):

5. Numele și adresa de contact a
reprezentantului autorizat (al cărui mandate
acoperă atribuțiile specificate la articolul 12
aliniatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):

®

Sika AnchorFix

Sika Services AG
Tueffenwies 16
CH-8048 Zuerich
Switzerland
Sika Romania SRL
Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4
Tel: +40 268 406 212
Fax: +40 268 406 213
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și
verificare a constantei performanței
produsului pentru construcții (AVCP) (astfel
cum este prevăzut în anexa V):
7. Organism notificat (hEN):
În cazul declarației de performanță (DoP) privind
un produs pentru construcții acoperit de un
standard armonizat:

Sistem 1

Nu este relevant (vezi pct. 8)
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8. Organismul notificat (ETA):
În cazul declarației de performanță privind un
produs pentru construcții pentru care s-a emis o
Evaluare Tehnică Europeană (ETA):

Organismul de notificare 1020 a emis o
evaluare tehnică europeană ETA 13/0721 în
conformitate cu ETAG 001 Partea 5.

Organismul notificat nr. 1020 privind
controlul producției în fabrică, a efectuat
inspecția inițială a fabricii și a controlului
producției în fabrică, precum și
supravegherea continua, evaluarea și
evaluarea de control al producției în fabrică
(sistemul 1) și a emis certificatul de
conformitate a controlului producției în
fabrică (FBC) cu numărul 1020-CPD-090029814.
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9. Performanță declarată

-
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10. Declarația

Declarație de performanță

Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul
9. Această declarație de performanță (DoP) este emisă pe răspunderea exclusive a fabricantului identificat la
punctul 4.
Lucian Mihai

Ioan Făt

Director Tehnic

Consultant Tehnic

Brașov, 12 Iunie 2017

Informații referitoare la ecologie, sănătate și siguranță (REACH)
For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall
refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other
safety related data.
Pentru informații și sfaturi referitoare la siguranța utilizării, depozitarea și decantarea substanțelor
chimice, utilizatorii trebuie să consulte cea mai recenta Fișă Tehnică de Securitate a produsului
(FTS) care conține date fizice, ecologice, toxice şi de securitate

Dispoziții legale:
Informațiile și în mod particular recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika ® sunt date cu bună credință, pe baza
cunostiințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate și
aplicate în condițiile considerate normale în fișa tehnică a produsului respectiv și în cadrul perioadei de valabilitate. În practică, diferențele dintre
materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe șantier sunt astfel, încât nu se poate da nici o garanție cu privire la valabilitatea sau
funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Sika iși rezervă dreptul de a schimba proprietățile produselor sale. Orice informații, alte
recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligație din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale terților vor fi respectate.
Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă
versiune a Fișei Tehnice locale a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.
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