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DECLARATIE DE PERFORMANTA  

N° 0007-07 

 

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:  
Tavane suspendate: Membrana pentru tavan 

 
2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea 

produsului pentru constructii (conf Articol 11 alineatul 4): 

Acoustichoc cu panza decorative colorata (vezi eticheta) 

 
3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in 

conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila, asa cum este prevazut de 

producator:   

Membrana pentru tavane 

 
4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a 

fabricantului asa cum se solicita in temeiul articolului 11 alineatul 5:   

SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC 

1 place Victor Hugo 92411 Courbevoie 

www.eurocoustic.com 
 

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera 

atributiile specificate la articolul 12 alineatul 2 din Regulamentul UE nr 305/2011:    

Nu se aplica 

 
6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei 

produsului pentru constructii asa cum este prevazut in anexa V: 

AVCP Sistem 1 pentru reactia la foc 

AVCP Sistem 3 pentru celelate caracteristici  
 

7. In cazul unei declaratii de performanta privind un produs pentru constructii acoperit 

de un standard armonizat: 

CSTB (Organism Notificat n° 0679) a efectuat  determinarea clasei de reactie la foc a 

produsului tip in cadrul sistemului de testare; o inspectie initiala a unitatii de productie si a 

controlului productiei in fabrica; o supraveghere continua, analiza si evaluare a controlului 

productiei in fabrica conform sistemului 1 pentru caracteristica reactie la foc.  

A eliberat un certificat de constanta a performantei. 

 

CSTB (n° 0679) au efectuat o determinare a produsului tip pe baza testarii de tip (bazat 

pe mostrele puse la dispozitie de catre producator), calcul tip, valori intabulate sau 

documentatie  descriptiva despre produs dupa  sistemul 3 pentru caracteristica de 

absorbtie acustica.  

A eliberat un raport de testare. 

  

http://www.eurocoustic.com/
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8. In cazul declaratiei de performanta pentru un produs pentru constructii pentru care 

s-a emis o evaluare tehnica europeana: 

Nu se aplica 

 
9. Performanta declarata: 

 

Caracteristici esentiale 

Denumire produs 
Gros 
mm 

Reactie 
la foc 

Emisii de 
formaldehida 

Eliberarea 
și / sau 

conținutul 
altor 

substanțe 
periculoase 

Susceptibilitatea la 
creșterea 

microorganismelor 
dăunătoare 

Rezistenta 
la 

incovoiere 

Rezistența 
la aderență 
/ aderență 

Absorbtie 
acustia 
w 

Conductivitate 
termica 
W/(m.K) 

 

Durabilitate 

Acoustichoc culoare 22 A1 Clasa E1 NPD NPD NPD NPD 1.00 NPD NPD 

Acoustichoc culoare 40 A1 Clasa E1 NPD NPD NPD NPD 1.00 0.035 NPD 

 

Toate caracteristicile esentiale enumerate in linia intai a tabelului  corespund celor 

descrise in NF EN 13964:2014. 

 
10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu 

performanta declarata de la punctul 9. 

 

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a 

fabricantului identificat la punctul 4. 

 

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre: 

Sir. Eric ESCALETTES 

Director B.U. Eurocoustic Ceiling 

Courbevoie, 27/03/2017 

 


