Declarație de performanță (DOP)
Nume produs
HASIT 980
Numărul declarației de performanţă și codul unic de identificare al tipului de produs
183639/1
Tip produs
Mortar normal de zidărie (G)
Utilizare
Mortar normal pentru zidărie pentru utilizare după evaluare proprie la pereți, stâlpi și pereți despărțitori la
interior și exterior, supuse solicitărilor statice.
Producător
HASIT Trockenmörtel GmbH ● Landshuter Str. 30 ● D-85356 Freising
Sistem de evaluare și control al performanței
Sistem 2+
Instituția notificată
Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein -BAYBÜV- e.V., Beethovenstraße 8, 80336
München
1497-CPR
a eliberat pe baza inspecției inițiale a fabricii și sistemului de control intern
certificarea conformității controlului intern al fabricii
și realizează monitorizarea continuă și evaluarea sistemului de control intern al fabricii conform sistemului
2+.
Performanța declarată
Cele mai importante caracteristici

Performanță

Specificație tehnică
armonizată

Rezistență la compresiune

M5

EN 998-2: 2016

Aderență

Rezistență inițială caracteristică la forfecare
(Rezistență la forfecare), testată conform EN 10523 -metoda B cu referire la conținutul nisipului de
referință în umiditate inerentă de la 3 la 6 luni -%:
≥ 0,08 N/mm²

Conținut cloruri

≤ 0,1 M.-%

Reacție la foc

A1

Absorbție apă

≤ 0,40 kg/(m2 · min0,5)

Permeabilitate la vapori de
apă

15/35 (Valoare tabelată)

Conductivitate termică (va- λ10,dry,mat ≤ 0,82 W/(m ·K) pentru P=50%
loare tabelată)
λ10,dry,mat ≤ 0,89 W/(m ·K) pentru P=90%
(Valori tabelate)
Durabilitate (rezistență la
îngheț)

Pe baza experienței acumulate cu prelucrare
adecvată poate fi utilizat în mediu moderat conform
EN 998 - 2 Anexa B

Substanțe periculoase

NPD

1

Performanţa produsului mai sus menţionat corespunde performanţei / performanţelor declarate
ale produsului. Pentru elaborarea declaraţiei de performanţă în acord cu Regulamentul (EU) Nr.
305/2011 este responsabil numai producătorul numit în declaraţie.
Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:
Director General România: Bogdan Roman
Nume și funcția

Turda, 2020-10-30
Locul și data emiterii

2

Semnătura

