DoP nr: 2052, rev 0
DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr 2052
Cod unic de identificare al produsuluitip:

1.

2052 (ELEMENTE PENTRU CAMINE DIN BETON, placi de
acoperire din beton armat: rama rectangulara cu capac din
compozit inglobat partial h=5 cm)

Utilizarea preconizată:

Permit accesul la reţelele de canalizare sau de evacuare a
apelor uzate, precum şi aerarea şi ventilarea acestora, de
exemplu în reţelele sub părţile carosabile, suprafeţe de
staţionare, acostamente stabilizate şi exteriorul clădirilor

3.

Fabricant:

S.C. BOMA PREFABRICATE S.R.L.
Adresă: Platforma Industrială Florea Grup,
Sat Strejnicu, Com. Tȋrgşorul Vechi, DN1 A KM62+200, Jud.
Prahova, tel: +40 244 704 342
e-mail: office@boma.ro

4.

Reprezentant autorizat:

5.

Sistemul de evaluare și de verificare a
constanței performanței:

6.

Standard Armonizat:

7.

Performanța declarată:

2.

Nu este cazul
Sistemul 4
SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008

Caracteristici principale:

Nivel şi/sau
clasă

Performanța declarată

Standard de
referintă

Dimensiunea deschiderilor
[mm]
Lungime / Latime /
Inaltime

nici unul

1200 / 1200 / 200

SR EN 1917:2003;
SR EN
1917:2003/AC:2008

Rezistenta
beton cu
ajutorul
carotelor

≥ 40 N/mm2

SR EN 12504-1:2019
NP 137-2014

Rezistenta sub
sarcina vericala
a placilor de
acoperire:

≥ 300 kN
fara fisuri remanente cu deschidere
peste 0,15 mm pe o lungime continua
de cel putin 300 mm sau latimea totala
a unei suprafete oarecare din beton
retinand cea mai mica valoare

Rezistenta treptelor fixate

nici unul

NPD

Etanseitate la apa

nici unul

NPD

nici unul

Raport a/c: maxim 0.45
Absorbtie de apa: maxim 6 % din masa
Continut maxim de cloruri in beton
simplu: 1%

Rezistenta mecanica

Durabilitate:

SR EN 1917:2003;
SR EN
1917:2003/AC:2008

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 şi 2 este în conformitate cu performanța declarată de la
punctul 7.
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
MATEESCU BOGDAN, Responsabil controlul producției în fabrică:
Locul emiterii: Strejnicu, Jud. Prahova.
Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 12.06.2020.

