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< 

Declarație de performanță 
 

Baumit PuraTop  
 

 

Declarație de performanță nr.: 01-BAT-PuraTop 

 

 

1. Cod unic de identificare a produsului-tip: 
Baumit PuraTop 

 

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea 
produsului pentru construcții, în temeiul articolului 11 alineatul 4: 
Baumit PuraTop  

 

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in con  
formitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila    
       
Tencuială exterioară pe bază de lianţi organici  

 
   

4. Numele, denumirea sociala sau marca înregistrata și adresa de contact a fabri-
cantului, în temeiul articolului 11 alineatul 5   

 

          Baumit GmbH,                   Fabrica Wopfing 156, A-2754 Waldegg 
          Wopfing 156                       Fabrica Wietersdorf : Wietersdorf 1, A-9373 Klein St.Paul 
          A-2754 Waldegg  
 

5. Dacă este cazul, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat, în 
temeiul articolului 12 alineatul 2: 
- 

 

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constantei performantei 
produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in anexa V:   
Sistem 1 (incendiu)  
Sistem 4 (EN 15824, exclusiv incendiu) 

 

 

7.       In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii      
          acoperit  de un standard armonizat: 
          FIRES, s.r.o. organism certificat nr. SK01, Osloboditelov 282, 059 35 Batizovce   
          a efectuat clasificarea clasei de incendiu conform EN 13501-1 conform sistemului 1  
          şi a emis FIRES-CR-076-19-AURE 
            

 

8. Performanța declarată 
 

Caracteristici Performanța 
Normativ de 
verificare   

Permeabilitatea la vapori de apă V2 EN 7783-2  

Absorbtia de apa W3 EN 1062-3  
 

Aderenta > 0,3 MPa EN 1542 

Conductivitate termica NPD EN 1745 

Reacție la foc Euroclasa B EN 13820  

Durabilitate NPD EN 13687-3 
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9. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este în conformitate cu performanța 
declarată de la pct. 8. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea ex-
clusivă a fabricantului identificat la punctul 4.   

 

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre : 
 

                                                     Director Mag. Georg Bursik  
              (numele si functia) 

 
 
  
 
 
Wopfing, 01.04.2019  
 
(locul și data emiterii)                                        
 
 

 Traducere : 

 CONFORM CU ORIGINALUL 

 

 

Florin Popescu 
      Director Tehnologii si Calitate 

 
 

 
 
 
 
   

 

 

 
 


