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DECLARATIE DE CONFORMITATE 
 

Producător sau reprezentantul său autorizat 

Producator Reprezentant autorizat 

Compania Multinationala SIKA 
Zugerstrasse 50, CH-6341, Baar, Elvetia 

Telefon: 0058-4366800; Fax:0058-4366830 

SC Sika Romania SRL 
Str. Ioan Clopotel nr.4, 500450 Brasov,Tel: 0268-406212 

Codul de referinţă al 
produsului dat de producător 

Adezivi monocomponenti pe baza de poliuretan pentru lipirea elastic a parchetului 
masiv, parchetului stratificat, lamelelor de parchet, dusumelelor si plintelor  
SIKABOND 54 PARQUET, SIKABOND 52 PARQUET, SIKABOND T 40 

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice şi a prevederilor 
administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcţii, cu Ordonanţa nr. 20 din 18.08.2010 privind 
stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor şi cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările şi completările ulterioare privind 
stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, declară pe proprie răspundere că a fost 
efectuată atestarea conformităţii produselor SikaBond 54 Parquet, SikaBond 52 Parquet, SikaBond T 40,  pentru 
utilizarea prevăzută: lipirea pardoselilor din lemn, şi că acestea pot fi puse în operă conform instrucţiunilor de utilizare 
conţinute în documentaţia produselor. 
 
 
 

Conformitatea este demonstrată având ca referinţă:   
AGREMENTUL TEHNIC NR. 015-04/240-2015 
Performanţele produsului: 
 
 
 

Caracteristici 
Standardul de 

încercări 
Prevederile din 

standard 
Valori obtinute 

SikaBond 54 Parquet 
Densitate DIN 53479 - 1,29 kg/l 
Rezistenta de rupere la intindere la 28 
zile 

DIN 53504 - 1,77 N/mm2 

Alungirea la rupere la 28 zile DIN 53504 - 705 % 
SikaBond 52 Parquet 

Densitate DIN 53479 - 1,28 kg/l 
Rezistenta de rupere la intindere la 28 
zile 

DIN 53504 - 1,46 N/mm2 

Alungirea la rupere la 28 zile DIN 53504 - 737 % 
SikaBond T 40 

Densitate DIN 53479 - 1,09 kg/l 
Rezistenta de rupere la intindere la 28 
zile 

DIN 53504 - 0,7 N/mm2 

Alungirea la rupere la 28 zile DIN 53504 - 287 % 
 
 



 

 
 
 
- Denumirea şi descrierea produselor:  

• SikaBond 54 Parquet – adeziv elastic, monocomponent, cu vascozitate redusa, fara solvent, cu intarire rapida, 
pentru lipirea pe intreaga suprafata a pardoselilor din lemn 

• SikaBond 52 Parquet – adeziv elastic, monocomponent, fara solvent, cu intarire rapida, pentru lipirea pe intreaga 
suprafata si in cordoane a pardoselilor din lemn 

• SikaBond T40 – adeziv elastic, monocomponent, fara solvent, utlizat pentru lipirea parchetului dublu si triplu 
stratificat 

- Denumirea şi adresa organismului notificat pentru atestarea conformităţii (dacă este cazul); 
- Numărul certificatului (dacă este cazul); 
- Denumirea şi adresa laboratorului notificat (dacă este cazul); 
 -Denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat încercările: Sika Services AG Elvetia 
 
Prezentul certificat constituie atestarea legala a indeplinirii conditiilor de calitate de catre produsele livrate,  
corespunzator scopului pentru care au fost produse si sunt conforme cu certificatele de inspectie/calitate emise 
de producator, cu fisa tehnica a produsului achizitionat si cu normativele tehnice in vigoare putand fi utilizate 
conform instructiunilor continute in acestea. 
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