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Codul de referinţă
al produsului dat
de producător

Ferestre/usi ferestre din PVC sistem REHAU unul, doua sau mai
multe canate compartimentate prin montanti ficsi si/sau mobili

GNO86-402

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 si cu Hotãrârea Guvernului nr.668/2017 cu
modificãrile si completãrile ulterioare privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a produselor pentru
construcţii, declar pe propria rãspundere cã a fost efectuatã atestarea conformitãţii produsului ferestre si usi
exterioare pentru pietoni - tipul :ferestre/usi fereastre din pvc, sistem REHAU unul, doua sau mai
multe canate compartimentate prin montanti ficsi si/sau mobili pentru utilizari : comunicare in zone
de locuinte si comerciale
Conformitatea este demonstratã avand ca referinta:

(SR) EN 14351-1+A1:2010
Performantele produsului pentru Sistemul 3 de evaluare a conformarii:
Caracteristici
Standardul de
Valori declarate
încercãri
Usi/ferestre balcon
Rezistenta la incarcarea data de vant
EN
12211:2001
C2
Etansiete la apa - neprotejata
SR EN 1027:2001
E750
Etanseitate la apa - protejata
SR EN 1027:2001
7B
Permeabilitate la aer
SR EN 1026 :2001
Clasa 4
Performanta acustica Rw (C ;Ctr) ( db)
determinare
31db(-1;-5)
Transmitanta termica Uw(W(mp xK))
determinare
1.0 W/mpK
Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor SR EN 14609:2004
de siguranta
Substante periculoase

Valoare prag atinsa
npd

- Denumirea si descrierea produsului- Ferestre/usi ferestre din pvc sistem Rehau GENEO 86 cu
doua canate cu stulp mobil, cu geam termoizolant 4-16-4float-16-4lowE
- Denumirea si adresa organismului notificat pentru atestarea conformitãţii - Nu este cazul
- Numãrul raportului de testare M-3168/2010
- Denumirea şi adresa laboratorului notificat : EMI , H-1113 Budapest, Dioszegi ut 37
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