DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. ____00015______
1.Cod unic de identificare al produsului-tip:
C 12/15
2. Tipul, lotulsaunumărul de serie:
X0 CEM I 42,5 R D16 S4
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate
cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:
Amestec de beton destinat turnărilor în situ, structurilor prefabricate, elementelor de structură
prefabricate pentru clădiri și structure civile inginerești
4. Numele, denumirea social saumarcaînregistratășiadresa de contact a fabricantului:
”BPM-STROY” S.R.L.
5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului
pentru construcții:
Schema 3
6. Încazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un
standard armonizat:
OC CERTMATCON a efectuat în cadrul schemei 3 a controlul producției în fabrică și a emis
Certificatul Nr. CC-231-2021
7. Performanțadeclarată
Amestec de betonproaspăt
Parametru/Caracteristică Performanță declarată
Clasa de tasare

S4

Raport apă/ciment

0,53

Clasă de expunere

X0

Betonîntărit
Parametru/Caracteristică
Performanță declarată
Rezistența la compresiune,
20,6
MPa
3
Densitatea, kg/m
2380
Substanțe periculoase,
conform
Nu conține
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 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 4

Semnată pentru și înnumele fabricantului de către:
________________________________________________________
(Numele. Funcția)
Digitally signed by Barbărasă Ion
Date: 2022.07.03 22:16:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. _____________
1.Cod unic de identificare al produsului-tip:
C 8/10
2. Tipul, lotul sau numărul de serie:
X0 CEM I 42,5 R D16 S4
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate
cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:
Amestec de beton destinat turnărilor în situ, structurilor prefabricate, elementelor de structură
prefabricate pentruclădiri și structure civile inginerești
4. Numele, denumirea social sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:
”BPM-STROY” S.R.L.
5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului
pentru construcții:
Schema 3
6. Încazuldeclarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un
standard armonizat:
OC CERTMATCON a efectuat în cadrul schemei 3 a controlul producției în fabrică și a emis
Certificatul Nr. CC-231-2021
7. Performanțadeclarată
Amestec de betonproaspăt
Parametru/Caracteristică Performanță declarată
Clasa de tasare

S4

Raport apă/ciment

0,63

Clasă de expunere

X0

Betonîntărit
Parametru/Caracteristică
Performanță declarată
Rezistența la compresiune,
15,2
MPa
3
Densitatea, kg/m
2320
Substanțe periculoase,
conform RNI 06Nu conține
5.3.35:2001 pct. 2.2

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este înconformitate cu performanța
declarată de la punctul 7.
Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și înnumele fabricantului de către:
________________________________________________________
(Numele. Funcția)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. _____________
1.Cod unic de identificare al produsului-tip:
C 25/30
2. Tipul, lotul sau numărul de serie:
XC2+XF1 CEM I 42,5 R D16 S4
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate
cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:
Amestec de beton destinat turnărilor în situ, structurilor prefabricate, elementelor de structură
prefabricate pentru clădiri și structure civile inginerești
4. Numele, denumirea social sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:
”BPM-STROY” S.R.L.
5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului
pentru construcții:
Schema 3
6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un
standard armonizat:
OC CERTMATCON a efectuat în cadrul schemei 3 a controlul producției în fabrică și a emis
Certificatul Nr. CC-231-2021
7. Performanțadeclarată
Amestec de betonproaspăt
Parametru/Caracteristică Performanțădeclarată
Clasa de tasare

S4

Raport apă/ciment

0,43

Clasă de expunere

XC2+XF1

Betonîntărit
Parametru/Caracteristică
Performanțădeclarată
Rezistența la compresiune,
38,5
MPa
3
Densitatea, kg/m
2455
Substanțe periculoase,
conform RNI 06Nu conține
5.3.35:2001 pct. 2.2

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 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 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
________________________________________________________
(Numele. Funcția)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. _____________
1.Cod unic de identificare al produsului-tip:
C 30/37
2. Tipul, lotulsaunumărul de serie:
XC3+XF2 CEM I 42,5 R D16 S4
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate
cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:
Amestec de beton destinat turnărilor în situ, structurilor prefabricate, elementelor de structură
prefabricate pentru clădiri și structure civile inginerești
4. Numele, denumirea social saumarcaînregistratășiadresa de contact a fabricantului:
”BPM-STROY” S.R.L.
5. Sistemulsausistemele de evaluareșiverificare a constanței performanței produsului
pentru construcții:
Schema 3
6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un
standard armonizat:
OC CERTMATCON a efectuat în cadrul schemei 3 a controlul producției în fabrică și a emis
Certificatul Nr. CC-231-2021
7. Performanțadeclarată
Amestec de betonproaspăt
Parametru/Caracteristică Performanțădeclarată
Clasa de tasare

S4

Raport apă/ciment

0,43

Clasă de expunere

XC3+XF2

Betonîntărit
Parametru/Caracteristică
Performanțădeclarată
Rezistența la compresiune,
53,5
MPa
3
Densitatea, kg/m
2470
Substanțe periculoase,
conform RNI 06Nu conține
5.3.35:2001 pct. 2.2

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 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 4

Semnată pentru și înnumele fabricantului de către:
________________________________________________________
(Numele. Funcția)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. __00011_____
1.Cod unic de identificare al produsului-tip:
C 20/25
2. Tipul, lotulsaunumărul de serie:
XC1 CEM I 42,5 R D16 S4
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate
cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:
Amestec de beton destinat turnărilor în situ, structurilor prefabricate, elementelor de structură
prefabricate pentru clădiriși structure civile inginerești
4. Numele, denumirea social sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:
”BPM-STROY” S.R.L.

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului
pentru construcții:
Schema 3
6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un
standard armonizat:
OC CERTMATCON a efectuat în cadrul schemei 3a controlul producției în fabrică și a emis
Certificatul Nr. CC-231-2021
7. Performanța declarată
Amestec de betonproaspăt
Parametru/Caracteristică Performanțădeclarată
Clasa de tasare

S4

Raport apă/ciment

0,47

Clasă de expunere

XC1

Betonîntărit
Parametru/Caracteristică
Performanțădeclarată
Rezistența la compresiune,
34,8
MPa
3
Densitatea, kg/m
2415
Substanțe periculoase,
conform RNI 06Nu conține
5.3.35:2001 pct. 2.2

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 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 4

Semnată pentru și înnumele fabricantului de către:
________________________________________________________
(Numele. Funcția)

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. ______00012______
1.Cod unic de identificare al produsului-tip:
C 16/20
2. Tipul, lotulsaunumărul de serie:
X0 CEM I 42,5 R D16 S4
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate
cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:
Amestec de beton destinat turnărilor în situ, structurilor prefabricate, elementelor de structură
prefabricate pentruclădiri și structure civile inginerești
4. Numele, denumirea social sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:
”BPM-STROY” S.R.L.
5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului
pentruconstrucții:
Schema 3
6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un
standard armonizat:
OC CERTMATCON a efectuat în cadrul schemei 3 a controlul producției în fabrică și a emis
Certificatul Nr. CC-231-2021
7. Performanțadeclarată
Amestec de betonproaspăt
Parametru/Caracteristică Performanțădeclarată
Clasa de tasare

S4

Raport apă/ciment

0,46

Clasă de expunere

X0

Betonîntărit
Parametru/Caracteristică
Performanțădeclarată
Rezistența la compresiune,
28,8
MPa
3
Densitatea, kg/m
2435
Substanțe periculoase,
conform RNI 06Nu conține
5.3.35:2001 pct. 2.2

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 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 4

Semnată pentru și înnumele fabricantului de către:
________________________________________________________
(Numele. Funcția)

