
 

 
 

1. Cod unic de identificare a tipului de produs:  

           Membrană bituminoasă termosudabilă, 

pentru strat superior 

IZOLMAT PLASTO P 4.5 A 
 

2. Utilizarea sau utilizările preconizate:  
 

a) Hidroizolarea acoperișurilor, supuse testării 

reacției la foc  

 

b) Hidroizolarea acoperișurilor Impermeabilizarea 

acoperișurilor 

 
3. Producător: 

 
IZOHAN sp. z o.o. 

ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Polska 

tel., fax +48 58 781 45 85 

e-mail: info@izohan.pl 

 
4. Sistemele de evaluare și verificare a stabilității proprietăților de 

folosință: 

 
sistemul 2+ – în intervalul de folosire: b  

sistemul 3 – în intervalul de folosire: a 

 
5. Normă armonizată: 

 
EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012) 

– în intervalul de folosire: a, b 

 
Unitatea sau unitățile notificate: 

 
Centrul Polonez de Testări și Certificare S.A., unitatea 

notificată de certificare nr 1434 în intervalul de 

utilizare: b. 

 
Centrul Polonez de Testări și Certificare S.A., unitatea 

notificată de certificare nr 1434  în intervalul de 

utilizare: a. 

 
6. Valori de performanță declarate: 

 
 

Caracteristici de 

bază 

 

 
Proprietăți de utilizare 

 

Specificația tehnică 

armonizată conform 

punctului 

5 DP 

Rezistență la   

acțiunea focului Froof  

extern   

 

Reacție la foc 
 

Clasa E 
 

 

Etanșeitate la apă 
Impermeabilă la presiunea 

10 kPa (metodaA) 

 

Proprietăți  
Direcție în lungime 

700  250 N/50mm 

Direcție 

transversală 500  

250 N/50mm 

 

mecanice la  

întindere:  

forță maximă  

de întindere  

Proprietăți 

mecanice la 

Direcție în lungime 

(45  15) % 

 

întindere: 

alungire 

Direcție transversală 

(45  15) % 

 

 
Rezistență la 

creșterea 
rădăcinilor 

 
NPD 

 

  EN        

13707:2004+A2:2009  

(PN-EN 

13707+A2:2012) 

 
Rezistență la 

sarcina statică 
 

 
NPD 

 
 

NPD 

 

Rezistență la 

impact 
 

 

 
Rezistență la 

rupere 

Direcție în lungime 

150  75 N 

 

 Direcție transversală 

200  75 N 

 

Rezistența 
NPD 

 

îmbinării  

Durabilitatea drept   

rezistență la 110  10˚C  

curgere   

 

Flexibilitate la 
temperatură joasă 

 

≤0˚C 
 

 Vezi Informația privind substanțele  

Substanțe conținute în produs Nu conține  

periculoase azbest și nici componente de gudron  

 de huilă  

 

Proprietățile de performanță ale produsului identificat mai sus sunt în 

conformitate cu setul de performanțe declarate. Prezenta declarație de 

performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 

pe responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus. 

 
 

În numele producătorului a semnat: 

Sylwester Rajewski (Manager pe probleme tehnice, materiale izolante)  
 

 
w Gdyni dnia 04.02.2019 r. 

 

 
 
 
 

 
DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ 

Nr 062-CPR-2019/02/04 

mailto:info@izohan.pl

