
DURIPANEL® B1 DECLARAȚIE DE
PERFORMANȚĂ nr.

Si-DOP/Duripanel_B1/EN/
v01.01.2022

www.siniat.com

Data publicării: 01.10.2020 EN Secțiunea 2, Pag. 1 / 3
Si-DOP_Duripanel_A2_2020_1001 .docx
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să luați legătura cu:
Etex Germany Exteriors GmbH, DyckerhoffstraBe 95-105, 59269 Beckum, Germania
T: +49 (0) 2525 69 0 - E: info@siniat.com - W: www.siniat.com

1. Codul unic de identificare a tipului de produs:

DURIPANEL® B1

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții conform art. 11 par. 4:

CE 1060 Si-DOP/Duripanel_B1/v01.01.2022 EN 13986:2004+A1:2015 EN 634-2 Klasse 1 B-s1,d0 E1 <t> <DD.MM.YY> 07631)2)
1) Panourile de pardoseală sunt marcate suplimentar cu B(fl)-s1
2) t: grosime; ZZ.LL.AA: ziua.luna.anul fabricației

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, așa cum a fost 
prevăzută de producător:

Plăci aglomerate lipite cu ciment în conformitate cu h EN 13986 si EN 634-2 pentru utilizare în clasele de servicii 1 și 2 pentru

- Utilizare în interior ca elemente de rezistență portante/neportante în zone uscate;

- Utilizare în interior ca componente portante/neportante în zone umede;

- Utilizare ca podea oarbă portantă pe scânduri groase din lemn, astereală portantă pe grinzi și placare portantă de perete pe nervuri în zone uscate și umede.

4. Denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului, în conformitate cu art. 11 par. 5:

Etex Germany Exteriors GmbH, DyckerhoffstraBe 95-105, 59269 Beckum, Germania

5. Dacă e aplicabil, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile specificate la art. 12 par. 2:

neaplicabil

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a caracterului constant al performanței produsului pentru construcții, conform Anexei V:

a) Încercarea comportamentului la foc: 2+ ; b) toate celelalte încercări de tip: 2+

7. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții obiect al unui standard armonizat:

a) 0432 Materialprufungsamt NRW, AuBenstelle Erwitte, Auf den Thranen 2, 59597 Erwitte, Germania
b) 0763 MPA Eberswalde - Materialprufanstalt Brandenburg GmbH, Alfred-Moller-StraBe 1, 16225 Eberswalde, Germania

a efectuat ... determinarea tipului de produs în cadrul sistemului ...2+
(descrierea sarcinilor terților conform Anexei V)

și a emis certificatul de conformitate al controlului producției în fabrică Nr. 0763-CPR-8806

8. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare tehnică europeană:

neaplicabil

(denumirea și numărul de identificare al Organismului de Evaluare Tehnică, dacă este cazul)

a emis ........................ neaplicabil ....
(numărul de referință al Evaluării tehnice europene)

pe baza ........................ neaplicabil ....
(numărul de referință al Documentului de evaluare europeană)

a efectuat ....... neaplicabil ...... în cadrul sistemului ........ neaplicabil .............
(descrierea sarcinilor terților conform Anexei V)



și a emis .... neaplicabil ....
(certificatul privind caracterul constant al performanței, certificatul de conformitate a controlului producției în fabrică, rapoarte de încercare/calcul - după caz)

9. Performanța declarată

Note la tabel

1. Coloana 1 conține lista caracteristicilor esențiale stabilite în specificațiile tehnice armonizate pentru utilizarea sau utilizările preconizate, indicate la 
punctul 3 de mai sus.

2. Pentru fiecare caracteristică esențială din coloana 1 și în conformitate cu cerințele art. 6, coloana 2 conține performanța declarată, exprimată prin nivel 
sau clasă, sau într-o descriere referitoare la caracteristicile esențiale corespunzătoare. Literele „NPD” (nu s-a determinat performanța) apar acolo unde nu 
se declară nicio performanță.

3. Pentru fiecare caracteristică esențială din coloana 1, coloana 3 conține:

(a) referința datată a standardului armonizat corespunzător și, dacă este cazul, numărul de referință al documentației tehnice specifice sau corespunzătoare utilizate;

sau

(b) referința datată a Documentului de evaluare europeană corespunzător, dacă este disponibil, și numărul de referință al Evaluării tehnice europene 
utilizate.

Caracteristici esențiale 
(vezi Nota 1)

Performanță 
(vezi Nota 2)

Specificații tehnice armonizate 
(vezi Nota 3)

Clasă tehnică clasa 1

EN 634-1:1995-04
EN 634-2:2007
EN 13986:2004+A1:2015

Densitate brută > 1000 kg/m3 g k = 1200 kg/m3

Rezistență la încovoiere > 9 N/mm2 2)
Rigiditate de flexiune > 4500 N/mm2

Adezivitate internă > 0,5 N/mm2

Durabilitate, 24 h (Umflarea în grosime) < 1,5%
Durabilitate (rezistență la umezeală) după încercarea în 
cicluri

Adezivitate internă : > 0.3 N/mirf
Umflarea grosimii: < 1.5%

Emisii de formaldehidă E1

EN 13986:2004+A1:2015

Reacția la foc B-s1,d0: 3); B(fl)-s1: 4); K2 10: 7); K2 30: 8)

Permeabilitate la vaporii de apă µ = 40 (umed); µ = 67 (uscat)
Permeabilitate la aer V(0) = 0,16 m3/h; V(0)/A = 0,16 m3/(h.m) [Δp = 50 Pa; t > 8 mm]
Izolare fonică în aer R = 13.lg(g_k.t) + 14 [R (dB); g_k (kg/m3); t (m)]

Absorbția sunetului α = 0,1 (250 - 500 Hz)
α = 0,3 (1000 - 2000 Hz)

Conductivitate termică λ = 0,23 W/(m.K)
Durabilitate biologică utilizare clasa 2
Conținut de pentaclorfenol nu poate fi definit; < 5 ppm

Rezistența la trepidații a panourilor de perete conform EN 1995-1-1/A2:2014-07 împreună cu  
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

EN 1995-1-1:2004+A2:2014
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08

Rezistență și rigiditate pentru utilizare de rezistență: 
solicitare placă (sarcină verticală pe planul panoului)

f_m,k = 9 N/mm2 
f_c,90,k = 12 N/ mm2 
f_v,k = 2 N/ mm2

E_mean = 4500 N/ mm2

Rezistență și rigiditate pentru utilizare de rezistență: 
solicitare diafragmă (sarcină de forfecare în planul 
panoului)

F_m,k = 8 N/mm2

F_t,k = 2,5 N/ mm2

f_c,k = 11,5 N/ mm2 
f_v,k = 6,5 N/ mm2

E_mean = 4500 N/mm2

G mean = 1500 N/mm2

Următoarele formule și următorul coeficient de 
siguranță parțial se aplică pentru determinarea valorilor 
caracteristice

E_05 = 0,8 • E_mean; G_05 = 0,8 • G_mean;
γ _M = 1,3

f_h,1,k: Puterea de încastrare conform ecuației NA. 124 
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 cu diametrul d (mm) (75+1,9•d)*d^(-0,5)+ d/10 (N/mm2)
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Caracteristici esențiale 
(vezi Nota 1)

Performanță 
(vezi Nota 2)

Specificații tehnice armonizate 
(vezi Nota 3)

Durabilitate mecanică

Clasa de 
serviciu

Clasa duratei sarcinii
kmod

kdef

permanentă termen
lung

termen
mediu

termen
scurt instantanee -

1 0,20 0,45 0,65 0,85 1,10 2,25
2 0,30 0,30 0,45 0,60 0,80 3,00

Rezistența la îngheț Trece EN 1328:1996-09

3) Placa de bază: Performanța declarată se aplică următoarelor condiții limită alternative:

1. raport de clasificare a reacției la foc: cu o grosime cuprinsă între 8 mm și 40 mm; colorat cu o grosime cuprinsă între 12 mm și 40 mm; substructură din metal; lățimea maximă a 
rostului deschis de 10 mm; 

2. conform tabelului 8 din EN 13986: Fără gol de aer direct pe produsele din clasa A1 sau A2-d1,d0, cu o densitate brută minimă de 1000 kg/m3 sau cel puțin pe produsele din clasa 
D-s2,d2, cu o densitate brută minimă de 400 kg/m3.

4) Panou de instalare: Performanța declarată se aplică în conformitate cu Tabelul 8 din EN 13986:2015 pentru instalarea fără gol de aer direct pe produsele din clasa A1 sau A2-
s1l,d0 cu o densitate brută minimă de 1000 kg/m3 sau cel puțin pe produsele din clasa D-s2,d2 cu o densitate brută minimă de 400 kg/m3.

5) Performanța declarată se referă la o grosime ≥ 50 mm, cu o lățime maximă a suportului de 600 mm, un suport de cel puțin 50 mm lățime pe toate laturile și o lungime maximă 
de 3100 mm.

6) Performanța declarată se referă la o grosime ≥ 14 mm , cu o lățime maximă a suportului de 625 mm, un suport de cel puțin 30 mm lățime pe toate laturile și o lungime maximă 
de 3100 mm.

În cazul în care, conform art. 37 sau 38, s-a utilizat documentația tehnică specifică, cerințele pe care le respectă produsul:

neaplicabil

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este conformă cu performanța declarată la punctul 9. Această declarație de performanță se 
emite, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4. Semnat pentru și în numele 
producătorului de:

p.p. Frank Reintjes

Director Fabrică

Beckum, 01.01.2022

în numele: Rudiger Drube

 Șef Managementul Calității

Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraβe 95-105, 59269 
Beckum, Deutschland

Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraβe 95-105, 59269 
Beckum, Deutschland


