
 

 
 

Producător sau reprezentantul său autorizat 
Producator Reprezentant autorizat 

SC BILKA STEEL SRL -Braşov SC ………………………………… SRL  
Codul de referinţă al 

produsului dat de 
producător 

………………………. 

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice şi a 
prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcţii, cu Ordonanţa Nr. 
20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care 
armonizează condiţiile de comercializare a produselor şi cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor 
pentru construcţii, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformităţii produsului 
…………………………………  pentru utilizarea prevăzută - realizarea învelitorilor la acoperişurile cu 
şarpantã (cu pantã≥10%) ale construcţiilor civile şi industriale, noi sau care se renoveazã şi că acesta 
poate fi pus în operă conform instrucţiunilor de utilizare conţinute în documentaţia produsului. 

Conformitatea este demonstrată având ca referinţă:  SR EN  14782:2006 
 
Performanţele produsului: 

Caracteristici Standardul de încercări Prevederile din standard Valori declarate 
Tolerante 

dimensionale: SR EN  14782:2006  
 

 
 

Permeanţa la foc 
exterior SR EN 14782:2006   

Rezistenţa la foc SR EN 13501-1:2010   
Rezistenţa la forţa 

concentratã SR EN 14782:2006   

Rezistenţa la 
Intindere SR EN 6892-1:2010   

- Denumirea şi descrierea produsului: ………………..   : placã din tablã de oţel autoportantã avand 
grosime ………… , clasa ……………….., RAL……………….cu faţa superioarã protejatã cu vopsea 
poliestericã (…………μm-microni) şi faţa inferioarã protejatã cu vopsea poliestericã (7μm - microni). 
- Nr. Lot  COD - …….  producător oțel : ……………………….. 
- Denumirea,adresa laboratorului notificat si numarul de identificare la Comisia Europeana (dacă este 
cazul): ICECON SA prin laboratorul ICECON TEST, Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 266, Sector 2, C.P.3-33, 
notificat la Comisia Europeana    pentru Directiva 89/106/CE, cu nr. NB 1803 
 -Denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat încercările: ICECON TEST, Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 
266, Sector 2, C.P.3-33 (RI – 12 09 356) 

Producător sau reprezentantul său autorizat 

Semnătura  
 

Nume 
Funcţie 
Data: 

……………………. 
………………………. 
………………….... 

 
BILKA STEEL SRL 

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov 
Tel: +4 0268.548.117 Fax: +4 0268.548.116 

Cod PP07/F1 rev.0                                    www.bilka.ro 

Declarație de PERFORMANȚĂ  

tel:+40268548117
http://www.bilka.ro/
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