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 Declaraţie de performanţă    
Data: 25/03/2018 

Înlocuieşte: 0749-CPR-08/0161-2013/1, din: 01/07/2013 
 No. 0749-CPR-08/0161-2018/1 
1 

Cod unic de identificare al produsului-tip (*):   PROMATECT®-250 
(*): se găseşte pe spatele fiecărei plăci 

2 Aplicaţii de utilizare finală conform ETA 08/0161: 
2.1 -PROMATECT®-250 este produs antifoc şi este destinat protecţiei la foc al elementelor clădirilor, folosit în construcţia clădirilor 
conform specificaţiilor de mai jos:  
Tip 3: Protecţia structurilor portante din beton,  
Tip 4: Protecţia structurilor portante din oţel,  
Tip 5: Protecţia structurilor de rezistentă plane din beton armat composit şi tablă profilată, 
Tip 6: Protecţia structurilor portante, a stâlpilor din profile închise umplute cu beton, 
Tip 7: Protecţia structurilor portante din lemn, 
Tip 8: Protecţia partiţiilor fără caracteristici portante, 
Tip 9: Protecţia ghenelor, 
Tip 10: Protecţia structurilor nespecificate în punctele 1-9.. 
 
2.2 - PROMATECT®-250 este un produs antifoc care se foloseşte pentru aplicaţii interioare, (conf. EAD 350142-00-1106 tip Z2). 
 

3 Numele şi adresa de contact ale producătorului: 
Etex Building Performance N.V. 

Bormstraat 24 
B-2830 Tisselt 

Belgium 
Fabrica: 01 

www.promat-international.com 
4 Reprezentanţa autorizată:  nu este cazul. 
5 Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a continuităţii performanţei (AVCP):: vezi tabel la punctul 7. 

6a Produsul din domeniul construcţiilor nu este acoperit de niciun standard armonizat (hEN).. 
6b Declaraţia de performanţă a fost elaborată pentru un produs din domeniul construcţiilor care are Evaluarea 

Tehnică Europeană (ETA). 
Pentru produsul antifoc  PROMATECT®-250, un ETA a fost elaborat de către UBAtc din Belgium cu nr. N° ETA 08/0161 

Acest ETA a fost elaborat în concordanţă cu EAD 350142-00-1106. 
Prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda: br 0749 

Certificatul de continuitate şi performanţă: 0749-CPR-BC1-240-66-08/0161-01  
7 Performanţă declarată 

Caracteristici esenţiale Sisteme 
AVCP 

Performanţă Specificaţie 
tehnică 
armonizată 

BR1: Stabilitate şi rezistenţă mecanică: nu este cazul. 
BR2: Siguranţa în caz de incendiu: 

Reacţia la foc: 1 A1. 

EAD 350142-
00-1106 

Rezistenţa la foc: 1 Această caracteristică depinde de asamblarea 
testată. 
Performanţa produsului în toate asamblările 
testate este definită şi demonstrată  
de producător în concordanţă cu subpunctul 2.1 
din această Declaraţie. Clasele de performanţă 
sunt stabilite şi declarate în documentele de 
clasificare, bazate pe standardul EN 13501.. 

BR3: Igienă, sănătate şi mediu: 
Impermeabilitatea la apă: 1 PND (Performanţă nedeterminată). 

EAD 350142-
00-1106 

Degajare gaze periculoase: - Declaraţie 
Degajare formaldehidă: - Nu are componente de formaldehidă.. 
BR4: Siguranţă şi accesibilitate în timpul aplicaţiei: 
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Rezistenţa la încovoiere: 1 MOR  ≥ 3 MPa(1). 
EAD 350142-

00-1106 
Stabilitate dimensională: 1 Este stabil dimensional. 
Rezistenţa la impact şi încărcare excentrică: 
 

- PND (Performanţă nedeterminată). 

BR5: Protecţia împotriva zgomotului: 
Performanţa absorbţiei fonice: 
 

- PND (Performanţă nedeterminată). EAD 350142-
00-1106 

BR6: Economia de energie şi depozitare căldură: 
Conductivitatea termică: - PND (Performanţă nedeterminată). 

EAD 350142-
00-1106 

Difuzia şi bariera de vapori (coeficientul de 
transmisie):: 
 

- PND (Performanţă nedeterminată). 

Durabilitate: 
Rezistenţa la deteriorările cauzate de apă: 1 PND (Performanţă nedeterminată). 

EAD 350142-
00-1106 

Rezistenţa la absorbire/uscare: 1 PND (Performanţă nedeterminată). 
Rezistenţa la îngheţ/dezgheţ:0 - PND (Performanţă nedeterminată). 
Rezistenţa la căldură/ploaie: - PND (Performanţă nedeterminată). 
Evaluare de durabilitate fundamentală:  Conform performanței tehnice produsul are o 

durată de viață de cel puțin 25 de ani pentru 
aplicaţia: Z2 (aplicaţii interioare). 

BR7: utilizarea durabilă a resurselor naturale: 
  NPA (Performanţă neevaluată)  

8 Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică. 
  Nu se aplică (art. 36, 38 din CPR)  

(1) 95% procent de siguranță. 
 
 

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.  
 
Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea 
exclusivă a fabricantului identificat mai sus. 
 
Pe site-ul „www.promat-ce.eu” se poate verifica ultima versiune al acestui DoP.. 

 
 
Fişa de siguranţă (SDS) al PROMATECT®-250 este disponibilă la cerere. 

 
 

 
Semnată pentru și în numele fabricantului de către: 

 
 

Nume: Carl Janssens 
Funcţia: Manager Standards and Regulations. 

 
 
 
 

Tisselt, 25/03/2018.    Semnătura: 
 
 

    
 


