
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nr. Inregistrare ARCON ............................................................/....................................................................... 

Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului  

pentru construcţii  

(se va completa la livrare):  
 

Denumirea produselor Număr lot Cantitate 

   

 

 

DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ 
 

Nr.  F – 7.5 – 29-8 rev 06.18 
 
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 

Mastic bituminos HYDROSEALBIT 3 
 

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia 

 tehnică armonizată aplicabilă  

 

Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. 

Produse pentru etanşarea rosturilor de dilatare/contracţie dintre elementele de beton şi beton armat la drumuri, între 

suprafețele asfaltate și suprafețele de beton, la borduri și piatră cubică, piste de aeroport, colmatarea fisurilor și crăpăturilor 

la drumuri, hidroizolarea construcţiilor hidroenergetice (lacuri de acumulare, bazine de şlam, diguri, peree),  remedierea 
etanşărilor existente deteriorate şi a etanşării crăpăturilor apărute in elementele de beton. 

 

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului  
 

SC ARCON SRL 

str. Korosi Csoma Sandor nr. 32, 520009 – Sf. Gheorghe, Romania 

Tel +40.267.314.229, Fax +40.267.351.896, email office@arcon.com.ro  
 

4. Distribuitor: - 
 

5. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii  

Sistem 4 

 

6. Organismul notificat: nu este cazul  

   Standard armonizat SR EN 14188-1 

7. Performanţa declarată  

 

Nr. 
crt. 

Caracteristica Metoda de verificare U.M. Valori 

1 Densitate la 25⁰C SR EN 13880-1 g/cm³ 1,1 ±0,1 

2 Penetraţia la 25 ⁰C (con) SR EN 13880-2 0,1mm 50 – 100 

3 Penetrație și revenire elastică SR EN 13880-3 % ≥60 

4 Punct de înmuiere SR EN 1427 - 02 ⁰C min. 90 

5 Ductilitate la 25 ⁰C STAS 61 - 1997 cm   min. 30 

6 Punct de rupere Fraass ( Ф30mm ) STAS 113 - 1974 ⁰C sub - 25 

7 
Alungirea la rupere la temperatura de 28 ºC 
-  eşantion de 15 – 17 mm        

 % 300 % 

8 Curgerea în rost la 70 ⁰C STAS 8622 - 88 mm max. 3 

9 
Temperatura de curgere plan înclinat 45⁰ 

-  lăţime rost: 30mm,  
-  adâncime rost: 45mm  

STAS 8622 - 88 ⁰C +80 

10 Conţinut de substanţe volatile STAS 8622 - 88 % max. 0,2 

11 Stabilitate la căldură 
Penetrație cu con la 70

0
C 

SR EN 13880-4 
0,1 mm 40 - 100 

Revenire elastică % ≥60 

12 Indice de curgere SR EN 13880-5 mm ≤2 
13 Durata de viaţă  ani 10 

 

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de 

performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat 

mai sus. 

 

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 

Cristian LEAHU – RMC                            Sf. Gheorghe, Iunie 2016 

 
 

SC ARCON SRL 

Sf. Gheorghe, 520009 
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SR EN 14188-1 


