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DoP 01 2021 Hydro RO 
 

1. Cod unic de identificare al 
tipului produsului:  

Dewmark® Hydro 

2. Tipul materialului de 
construcții: 

WR 71 WR 76 WR 79 WR-H Double 79  

WR 73 WR 77 WR-H 79   

WR 75 WR 78 WR Double 73   
 

3. Domeniul sau domeniile de 
utilizare a materialului finit de 
construcții: 

Sistem de profile din aluminiu pentru dilatare și îmbinări seismice, clasa EXC1, 
conform EN 1090-3 pentru structuri portante în toate tipurile de clădiri 

4. Materiale părinte: 
Aliaj de aluminiu EN AW 6060    

Aliaj de aluminiu EN AW 6063    
 

5. Numele și adresa 
producătorului:  

 
 

LLC „Dewmark” 
Federația Rusă. 115477 Moscova, ul. Delovaya nr. 11 bl. 8 
site: www.dewmark-joint.com  
Persoană de contact: info@dewmark-joint.com 

6. Sistem de evaluare a 
performanței:  

AVCP System 2+ 

7. Dacă Declarația de 
performanță se referă la 
materialul de construcții 
menționat în standardul 
armonizat:  

EN 1090-1:2009+A1:2011 

 
TÜV Rheinland Bulgaria Ltd. (Organismul de certificare autorizat nr. 1853) a efectuat inspecția preliminară a uzinei de 
producție și a sistemului de control al producției din fabrică, precum și supravegherea continuă, atestarea și evaluarea 
cantitativă a sistemului de control din fabrică și a eliberat un certificat de conformitate privind eficacitatea funcționării 
sistemului de control al producției din fabrică, conform AVCP System 2+. 

 

8. Performanța declarată 

Essential characteristics Eficiență Cost 

Tolerance on dimention and shape EN 1090-3 

EN 1090-1:2009+A1:2011 

Fracture toughness NPD 

Weldability NPD 

Reaction to fire Clasa materialului: A1 

Load bearing capacity NPD 

Durability NPD  
 

9. Performanța produsului menționată la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 7.  
Declarația de performanță a fost eliberată sub responsabilitatea exclusivă a producătorului, așa cum este menționat la 
punctul 4. 

 

Place and date of issue: 12.02.2021 Moscow       

Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

 

 

Declarație de performanță 
conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European  
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                                                  _____________________________CEO Denis Voronovich 


