
 
 

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ  

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Consiliului și al Parlamentului European 

Nr. Declarație de performanță:   004/15-0233 PSV 

I. Cod unic de identificare al produsului-tip: 

Diblu PSV 

II. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea 
produsului: 

Tipul și numărul de serie sunt afișate pe ambalaj 

III. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate 
cu specificaţia tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de producător: 

• Diblu cu șurub pentru fixarea plăcilor de izolației în sistemele de izolare termică a fațadelor, 
cu montare pe toate tipurile de suport  

• Utilizare pentru materialele de suport: A, B , C, D, 
• Lungimi diblu: 120mm – 500mm 

IV. Numele, denumirea comercială sau marca înregistrată şi adresa de contact a 
producătorului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5): 

F. Leskovec d.o.o., Šentjošt 16, 1354 Horjul, Slovenija 

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

Nerelevant 

VI. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului, astfel cum se 
prevede în anexa 5: 

Sistemul 2+ 

VII. În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de 
un standard armonizat: 

Nerelevant 

VIII. În cazul unei declarații de performanță referitoare la un produs de construcție pentru 
care a fost emisă o evaluare tehnică europeană, atunci:  

ETA-15/0233. 



Emis de Institutul Național de Inginerie Civilă și Construcții din Slovenia - ZAG, pe baza 

EAD 330196-00-0604. 

Organismul notificat a efectuat inspecția inițială a produsului de construcție conform sistemului 2+ 
(certificat nr. 1404-CPR-2971). 

IX. Performanţă declarată

Caracteristici Performanţa produsului Conform 
Rezistenţe caracteristice la 

tracțiune 
Vezi ETA-15/0233 

Anexa C1, Tabelul C1 EAD 330196-00-0604 

Comportament la deplasare Vezi ETA-15/0233 
Anexa C2, Tabelul C4 EAD 330196-00-0604 

Conductivitate termică 
punctuală 

Vezi ETA-15/0233 
Anexa C2, Tabelul C2 EOTA TR 25 

Rigiditatea rozetei diblului Vezi ETA-15/0233 
Anexa C2, Tabelul C3 EOTA TR 26 

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

Semnată pentru şi în numele producătorului de către: 

Šentjošt, 22thJune 2018 

Franc Leskovec 
F. Leskovec d.o.o.
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