DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
Nr. 129/25.03.2020

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Produs pentru finisarea și protecția lemnului la exterior Caparol Aqua Lasur+
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului
pentru construcții – dacă este cazul
Caparol Aqua Lasur+. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.
Modalitate de citire cod de fabricație:
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3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:
Se utilizează în construcții civile, în spații exterioare, pentru protecția și decorarea elementelor de
construcții din lemn exterioare, orizontale și verticale (grinzi, stâlpi, pereți, tavane, intradosuri
planșee exterioare, tâmplărie etc), noi sau existente
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului
S.C. DAW BENŢA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
Str. Principală Nr. 201, tel: 0265-320.354, fax: 0265-320.522
5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință
Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/1718-2017
7. Performanța produselor:
Caracteristici
Standardul
de
încercări

Specificația tehnică
de referință

Valori declarate
(rezultate încercări)

Aspect (produs lichid)

vizual

Lichid colorat în
paleta de culori a
producătorului

corespunde

Aspect peliculă

vizual

mat-mătăsos

corespunde

Densitatea la 20°C

SR EN ISO
2811-1:2011

0,9…1,01 g/cm3

1,00 g/cm3

Aderența la suport, tip
grilă

SR EN ISO
2409:2013

Clasa 0 şi 1*

Clasa 0

Permeabilitatea la vaporii
de apă

SR EN ISO
7783:2012

clasa1: V >6
clasa 2: 0,6 ≤V<6
clasa 3: V<0,6

0,58
Clasa V3

Rezistența la radiații UV

SR EN ISO
164743:2014

apariția de modificări
(bășicare, exfoliere,
fisurare, schimbarea
culorii)

După 990 de ore de expunere,
pelicula prezintă o ușoară
modificare de culoare; nu
prezintă bășicare, fisurare,
exfoliere ruginire

Impermeabilitatea
apă

la

Clasa de reacție la foc

NE001-96

0 mm (la o coloană de
apă de 100 mm)

0 mm (la o coloană de apă
de 100 mm)

SR EN
135011+ A1:2010

-

fără încercare

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:
NB 1803 ICECON SA, Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33 și
DAW BENŢA ROMÂNIA SRL, Sâncraiu de Mureș, Str. Principală Nr. 201, Mureş, 547525
Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului
identificat la punctul 4.
Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:
Vasile Urzică, Director Tehnic
..................................................................................................................................................................................
(numele şi funcţia)
Tg-Mureș, 25.03.2020
.............................................................
(locul și data emiterii)

..............................................................
(semnătura)

