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DECLARATIE DE PERFORMANTA 
Baumit FinoGrande 
 

 
Declaratie de performanta  nr.: 5945752001637 
 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
Baumit FinoGrande 

 

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)):   (marcata pe ambalaj) )   

                                            FPA2         zz.ll.aaaa         hh:mm 
                                       Fabrica     data productie   ora:min. 
                                                        FPA2- Fabrica Teius 
 

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia tehnică 
armonizată aplicabilă (astfel cum este prevăzut de fabricant): 

       Tencuiala pe baza de ipsos predozata, aplicata ca material de finisare ce poate sa primeasca decoratiuni, 
cu utilizare la interior. 
 

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului (astfel cum se solicită în 
temeiul articolului 11 alineatul (5)): 
SC Baumit Romania Com SRL 
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6 
Bucuresti 

 

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: 
Neaplicabil 

 

6.  Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii (astfel 
cum este prevăzut în anexa V) 
Sistem 4 

 

7.  În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard armonizat: 
Laboratorul SC Baumit Romania Com SRL Bucuresti a efectuat incercarile de tip  conform SR EN 13279-1 
: 2009  in cadrul sistemului 4 si a emis raportul nr.RI-01-FG 

 

8. Performanta declarata 

Caracteristici esentiale Performanta  Specificatie tehnica armonizata 

Clasificare B2/20/2    SR EN 13279-1:2009 

Reactia la foc clasa A1 SR EN 13501-1+A1:2010 

Rezistenta la compresiune > 2 N/mm2 SR EN 13279-2:2005 

Rezistenta la incovoiere > 1 N/mm2 SR EN 13279-2:2005 

Timp initial de priza > 20 min SR EN 13279-2:2005 

Izolare la sunetul aerian direct NPD SR EN 13279-2:2005 

Rezistenta termica NPD SR EN 13279-2:2005 
 

 

9. Performanţa produsului identificat la pct 1 şi 2 este în conformitate cu performanţa declarată de la pct 8. 
          Această declaraţie de performanţă este emisă pe răspunderea exclusivă a  fabricantului identificat la punctul 4.  

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre : 
Florin Popescu, Director Tehnologii si Calitate. 

(numele si functia) 

  
 

 


