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DECLARAŢIE DE PERFORMANŢÃ 

(ANEXA III la regulamentul (UE) nr. 305/2011) 

NR: CC4575073 
 
 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: MC-Fix ST 

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului 
pentru construţii, în conformitate cu specificaţia tehnică 
armonizată aplicabilă: 

Pentru infiltraţii şi scurgeri de apă,  
Pentru impermeabilizarea ulterioară a tunelurilor şi a coloanelor 
 Cf. Fişei tehnice 

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi 
adresa fabricantului (cf. art.11, alin.5): 

MC Bauchemie Müller GmbH & Co. KG 
Am Krupwald 1-8, 46238 Bottrop, Germania 

4. (După caz) Numele şi adresa de contact a 
reprezentantului autorizat ( al cărui mandate acoperă 
atribuţiile specificate la art.12, alin.2): 

S.C. MC-Bauchemie S.R.L. 
Comuna Dărmăneşti, nr. 1420, Jud. Dâmboviţă 
România 

5. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a 
constanţei performanţei produsului pentru construcţii (cf. 
anexa V): 

Sistemul 4 

6. În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs 
pentru construcţii acoperit de un standard armonizat 
(denumirea şi numărul de identificare al organismului 
notificat, dacă este relevant): 

Laboratorul din cadrul MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG, a efectuat 
testele initiale pentru aprobarea produsului. 
 

7. Performanţa declarată: 
CARACTERISTICI VALORI CARACTERISTICE PRODUSULUI SPECIFICAŢIILE TEHNICE 

ARMONIZATE 
Rezistenţa la compresiune Clasa R1 (≥ 10  MPa) 

EN 1504-3:2005 

Cl total [% de masă] ≤0,05 
Aderenţa [MPa] ≥0,8 
Rezistenţa la contracţii [MPa] ≥0,8 
Rezistenţa la foc Clasa A1 
Substanţe periculoase EN 1504-3, pct.5.4 

 
 

8. Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate. Această declaraţie de performanţă 
este eliberată în conformitate cu Regulamentul  (UE) nr. 305 din 2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. 

 
 

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 
                                                                                                                              Cosmina Dobre 

                                                                                                                           Manager Sistemul Calităţii 
 
 

Dărmăneşti, 
19.01.2017 
 
 
 
Notă: 
În conformitate cu articolul 6 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 305 / 2011 această declaraţie de performanţă va fi însoțită de fişa de 
securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), anexa II. 
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