
  

 Tongeren, 01.052016  Franco Canini 
Technical Product Manager 

 

Metrotile Europe NV | Michielenweg 3, 3700 TONGEREN, Belgium | tel +32 12 24 18 01 | fax +32 12 24 18 02 | info@metrotile.eu  

Declarația de performanță 
ANEXA III, REGULAMENTUL (EU) No. 305/2011 

 

 No. DOP.A_-PA.003.RO 
 
 
 
 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Aquapan 

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite 
identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la 
articolul 11 alineatul (4): 

A_-PA  
(Nr. lot –vezi eticheta de pe ambalaj) 
Panouri metalice pentru învelitori / acoperișuri 

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru 
construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată 
aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: 

Pentru învelitori / acoperișuri și placări pereți exteriori 
în conformitate cu EN14782 - 2006. 

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de 
contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 
alineatul (5): 

Metrotile ® 

Metrotile Europe N.V. 
Michielenweg 3, 3700 TONGEREN, Belgium 
Tel. +32 12 24 18 01 | Fax. +32 12 24 18 02 
Email: info@metrotile.eu 

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat 
al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 
alineatul (2): 

Nu se aplică (vezi 4) 

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței 
performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut 
în anexa V: 

Sistemul 4 

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru 
construcții acoperit de un standard armonizat: 

Nu se aplică 

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru 
construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: 

Nu se aplică 

9. Performanța declarată  

 Caracteristici esențiale: Performanță Specificațiile 
tehnice 
armonizate 

Rezistență mecanică No performance determined 

EN14782-2006 

Permeabilitate la apă Rezistent la apă 

Variație dimensională 12 x 10-6 K-1 

Substanțe periculoase No performance determined 
 

Rezistență la foc BROOFT1 (PCS ≤ 4,0 MJ/m²) 

Reacție la foc F 

Durabilitate EN10346 
DX52 - 0.41mm 
+ZM120/AZ150 

EN10346 
DX52 - 0.45mm 
+ZM250/AZ185 

EN10346 
DX52 - 0.6/0.9mm 

+ZM250/AZ185 

  

10. 

 

Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9 
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4 

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:   

1_-MB

1_-MB

Aquapan (XL) Bond


