
Traducere din limba engleză 
 

/TUV NORD/ 
/sigla MAGNA PLAST/ 

 
DECLARAȚIE NAȚIONALĂ DE PERFORMANȚĂ 

 
Nr. 071/1 

 
1. Denumirea și denumirea comercială a produsului de construcții: 

Fitinguri de scurgere Magnaplast DN 50-160 mm 
 

2. Etichetarea produsului de construcții: 
Fitinguri de scurgere, polipropilenă (PP) 
 

3. Destinație sau destinații: 
Construirea de sisteme de scurgere capilare, sisteme de scurgere cu filtrare, sisteme de evacuare, 
de asemenea în construcția de infrastructură de comunicații 
 

4. Denumirea și adresa sediului producătorului și a locului de fabricare a produsului: 
Magnaplast Sp. z.o.o., Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie 
 

5. Denumirea și adresa reprezentantului autorizat, dacă este cazul: 
NU ESTE CAZUL 
 

6. Sistemul național folosit pentru evaluarea și verificarea continuității performanței: 
Sistem de evaluare a conformității: 4 
 

7. Specificație tehnică națională: 
7a. Standardul polon (PN) pentru produs: 
NU ESTE CAZUL 
 
Denumirea organismului de certificare acreditat, numărul acreditării și numărul certificatului 
național sau denumirea laboratorului/laboratoarelor acreditat/acreditate și numărul 
acreditării: 
NU ESTE CAZUL 
 
7b. Evaluarea tehnică națională: 
EVALUARE TEHNICĂ NAȚIONALĂ IBDiM-KOT-2019/0272 ediția 1 din 21.01.2019 
”Țevi și fitinguri din policlorură de vinil liberă de plastifianți (PVC-U), polipropilenă (PP) și 
polietilenă (PE) pentru scurgeri, canale și acoperiri de cabluri” 
 
Organismul de evaluare tehnică/Organismul național de evaluare tehnică: 
NU ESTE CAZUL 
 
Denumirea organismului de certificare acreditat, numărul acreditării și numărul certificatului: 
NU ESTE CAZUL 

  



8. Performanța declarată: 

Caracteristici de bază ale 
produsului de construcție 
pentru destinația (destinațiile) 
sa (sale) 

Performanța declarată Observații 

Proprietăți materiale Polipropilenă (PP) cu 
componentele necesare pentru 
producerea de fitinguri 

 

Dimensiuni Conform marcajului de pe 
produs: DN50, DN80, DN100, 
DN125, DN160 

 

Aspect Suprafața interioară și 
exterioară netedă și omogenă, 
fără bule, uniform pe toată 
suprafața 

 

Variații datorate încălzirii 
fitingurilor 

Nu trebuie să existe semne de 
fisurare mai mari de 20% din 
grosimea peretelui în jurul 
punctului de injectare 

 

Rezistența fitingurilor la 
impactul extern (metoda căderii 
unei greutăți) 

Fără deteriorări  

 
9. Performanța produsului specificat mai sus este conformă în totalitate cu performanța declarată 

enumerată la Secțiunea 8. Această Declarație Națională de Performanță este emisă în 
conformitate cu Legea polonă din 16 aprilie 2004 privind produsele de construcții, pe 
răspunderea exclusivă a producătorului. 

 
Semnat în numele producătorului: 
 
Grześkowiak Paweł – Directorul Departamentului de Controlul Calității 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (numele și funcția) 
 
Sieniawa Żarska, 08.02.2019     /semnătură neinteligibilă/ 
-------------------------------------     -------------------------------------------- 
    (data și locul emiterii)      (semnătura persoanei autorizate) 


