
 

 

 
 

DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ 
ANEXA III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 

 
MS20 PAGEL Mortar PCC 

 
Nr. 210012 

 
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 

EN 1504-3: ZA.1a 
 
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului 

pentru construcţii (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)): 
număr şarjă: a se vedea ambalajul produsului 

 
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu 

specificaţia tehnică armonizată aplicabilă (astfel cum este prevăzut de fabricant): 
Produs pentru reparaţii structurale şi non-structurale ale betonului  

Aplicarea manuală a mortarului (3.1) 
Reparaţii pe bază de beton (3.2) 

Torcretarea betonului şi a mortarului (3.3) 
Consolidarea structurală prin adăugarea de mortar sau beton (4.4) 

Creşterea stratului de acoperire pentru armături prin adăugarea de mortar sau beton pe bază de 
ciment(7.1) 

Înlocuirea straturilor de mortar contaminat  (7.2) 
 

PCC Mortar  pentru reparaţii structurale şi non-structurale ale betonului 
(pe bază de ciment hidraulic) 

 
4. Numele, denumirea societăţii sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului (astfel 

cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)): 
PAGEL SPEZIAL-BETON GMBH & CO. KG 

Wolfsbankring 9 
45355 Essen, Germania 

 
5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuţiile 

specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):  
nu este relevant 

 
6. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru 

construcţii (astfel cum este prevăzut în anexa V): 
Sistem 2+ (pentru utilizare în clădiri şi lucrări de inginerie civilă) 

Sistem 3 (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc) 
 

 
 



 

 

 
 
7. În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard 

armonizat: 
EN 1504-3, Sistem 2+: 
Organismul notificat  Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V., cu număr de identificare 

0921 a efectuat inspecţia iniţială a fabricii şi controlul producţiei în fabrică, precum şi 
supravegherea continuă şi evaluarea de control a producţiei în fabrică în cadrul sistemului 2+ 

şi a emis Certificatul de conformitate privind controlul producţiei în fabrică sub numarul 
0921 - CPR - 2033. 

EN 1504-3, System 3: 
Organismul notificat MPA NRW-Brandprüfzentrum Erwitte, cu număr de identificare 0432,  

a efectuat determinarea încadrării în clasa de reacţie la foc pe baza testelor de tip ale  
sistemului 3 şi a emis certificarea: 

230008999/2 
 

8. În cazul declaraţiei de performanţă a unui produs pentru construcţii pentru care s-a emis o 
evaluare tehnică europeană:  

nu este relevant 
 
9.  Performanţa declarată 

Caracteristici esenţiale Performanţa 
Specificaţie 

tehnică 
armonizată 

Rezistenţa la compresiune Clasă R4 

EN 1504-3:2005 

Conţinutul de cloruri de ioni 1) ≤ 0,05 % 

Aderenţă ≥ 2,0 MPa 

Rezistenţa la contracţie/expansiune 2) ≥ 2,0 MPa 

Rezistenţa la carbonatare 1) 3) NPD 

Modul de elasticitate ≥ 20 GPa 

Compatibilitate termică NPD 

Rezistenţa ca strat antiderapant NPD 

Coeficientul de expansiune termică 4) NPD 

Absorbția capilară NPD 

Reacţia la foc Clasă E 5) 

Emisia de substanţe periculoase NPD 
1) Cu relevanţă doar în cazul reparaţiilor la beton armat 
2) Caracteristica nu reprezintă o cerinţă dacă ciclurile termice au fost efectuate 
3) Caracteristica nu reprezintă o cerinţă în cazul în care produsul de reparare include un sistem de protecţie de suprafaţă 

cu protecţie dovedită împotriva carbonatării (conform EN1504-2) sau este un mortar reparaţii de tip PC 
4) Caracteristică relevantă doar în cazul mortarelor de tip PC 
5) De asemenea este posibilă încadrarea în una din clasele A1, A2, B, C și D, unde ultimele patru clase la acest moment 

aşteaptă aprobarea în Germania de la DIBt. Posibilitatea clasei F nu este admisă. În Germania această clasă 
înseamnă "ușor inflamabil". În alte state membre europene această clasă înseamnă „nicio performanţă determinată" 
(NPD) şi este admisă cu luarea în considerare a regulamentelor valide în statele membre respective. 

NPD = No Performance Determined (nicio performanţă determinată) 



 

 

 
 

10. Performanţa produsului identificat la punctele 1 şi 2 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: 

 
Daniel Schempershofe, Şef de laborator 

(numele şi funcţia) 

 
 Essen, 01.07.2013 …………………………………………….. 
 (numele şi funcţia) (semnătura) 
 

 
 
 


