
 
DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ 

      NR. 0019/CPR 
 

 

Cod unic de identificare a produsului tip:   Cesal Premium Dysperbit  

Utilizare sau utilizări preconizată/e: Dispersie bituminoasă pentru hidroizolații  

Producător: 

                                          ATLAS Sp. z o.o. 
ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź 

telefon: (42) 631 89 45 
fax: (42) 631 88 69 

Locatie: IZOHAN Sp. Z o.o., 81-963 Gdynia, Str. Łuzycka 2, 
tel/fax: (58) 781 45 85, 

www.izohan.eu, info@izohan.eu 
Fabrica: 83-305 Pomieczyno, str. Spacerowa 26/28 

Distribuitor: 
CESAL S.A. 

Calea Borsului nr. 31C, 410605 Oradea 
Tel. +40 259 452 845, www.cesal.ro   

Sistem(e) de evaluare și verificare a constanței performanței: Sistemul 4 

Standard armonizat: 

EN 1504-2:2004 (SR-EN 1504-2:2004) - Produse şi sisteme pentru 
protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de 
calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 2: Sisteme de protecţie de 
suprafaţă pentru beton 
Organism notificat NB  2011, Laboratorul Central S.A. Bucuresti  a emis 
Raportul de Încercări nr. 3.33/ 28.03.2013 

Performanța declarată: 

Caracteristici esenţiale Performanţe 

Masa specifică pentru  grosimea  de 1,5 mm 1,12 kg/m2 

Flexibilitatea la temperatură scazută - 5 ºC 

Densitatea 1050 kg/m3 

Conținutul de substanțe nevolatile 53,40 % 

Aderența și mod de rupere după 7 zile 
( suport de beton ) 

≥ 0,8 (0,5)b 
Pentru sisteme flexibile în zonă fără trafic 

Rezistența la îmbătrânire 
– 7 zile la 70ºC ( suport de beton ) 

≥ 0,8 (0,5)b 
Pentru sisteme flexibile în zonă fără trafic 

Aderența la suport de beton după 25 cicluri de înghet dezgheț ≥ 0,8 (0,5)b 
Pentru sisteme flexibile în zonă fără trafic 

Determinarea etanșeității la apă 
Produs nearmat cu plasa din fibră de sticlă 
Produs armat cu plasa din fibră de sticlă 

Nu prezintă infiltrații la 0,6 atm 
Nu prezintă infiltrații la 1,0 atm 

 
 

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Prezenta declarație de performanță este 
eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus. 

                                                                      Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 
 
 
Ed.01,Rev.01 
Oradea, 23.07.2020                           

 
               Felicia Popovici 

             Manager Calitate/ 
                  Reprezentant Management         

 

 

 

http://www.cesal.ro/

