
 
 

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE 
 
 

Nr. 017-03/287-2018 
 
 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 
 DI-EASY FIX ANCORTE 

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

pentru construcţii - dacă esta cazul  
 

Identificarea se face dupa denumirea,tipul si simbolul produsului. 
 

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii : 
 

Diblurile din plastic tip DI-EASY FIX ANCORTE sunt alcatuite din bucsa de distantare-expandare si boltul 
expandat de batut in bucsa.Bucsa si boltul sunt realizate din polipropilena. Diblurile din plastic tip DI-EASY FIX 
ANCORTE sunt utilizate la lucrari de fixare termoizolatiilor din polistiren sau vata mineral in contructii civile de 
industrial,pe support din beton obisnuit clasa C20/25 si C50/60,caramida ceramic plina cu rezistenta la tragere 
minim 15N/MMP (clasa minim 15), sau bca cu densitatea minim 600KG/MCsi rezistenta medie la tragere minim 
4.0N/MMP ( clasa minim 4), cu respectarea legii 10/1995 privind calitatea in constructii cu modficarile si 
complementarile ulterioare si a reglementarilor tehnice in vigoare.Produsul se moneteaza numai in urma unui 
proiect de executie intocmit cu respectarea legii nr numai in urma unui proiect de executie intocmit cu respectarea 
legii nr 10/1995 privind calitatea in constructii,cu modificarile ulterioare si a reglementarilor tehnice in vigoare. 

 
 

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

P.P.U.H Ziel - Plast 
UI. Zambowa 28,32-652,Bulowic, Polonia 

 
 

5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:  
 
BALTIC INVEST CEE 
A1 Business Park, Comuna Dragomiresti – Vale, Autostrada Bucuresti – Pitesti km 13.5, Aleea Martina Nr 7, 
Cladirea M4, Judet Ilfov 

 
 

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta: 
 
 Agrementul Tehnic In Constructii nr  017-03/287-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Performanta produselor: 
  

Parametrii de montaj ai elementelor de fixare tip DI – EASY FIX ANCORTE 
 

 

Sinteza rapoartelor de incercare  
 

Nr. Crt. Tipul de suprafata Capacitatea portanta 
calculata k/N 

Capacitatea portanta 
caracteristica k/N 

1 Beton obisnuit clasa C20/25 - C50/60 0.25 0.50 
2 Caramida ceramic plina, clasa 15 0.20 0.40 
3 BCA tip 600 clasa 4 0.10 0.10 

1) Conform standardului PN EN 206:2014 
2) Conform standardului PN EN 771-1:2011 
3) Conform standardului PN EN 771-1:2011 

 
8. Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile 

 
 
Labolatorul pentru elemente de constructive sucursala din Silezia a ITB Polonia, prin raport LOK-728/a/07, LOK00-
00842/15/Z00OSK si ITB-KOT-201/-1-7, cu valabilitatea 22.09.2022. 
Grupa specializata nr.3 din cadrul EITS-Bucuresti isi insuseste rezultatele incercarilor effectuate de ITB POLONIA 
 
Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.  
 

 
Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 

                                              
ADMINISTRATOR 

 
                                                    BARTOSZ SIEROSLAWSKI 

    
 

Dragomirești Deal 
 01.01.2020                                       

 
 
 

TIPUL DE SUPRAFATA 
 

DIAMETRUL DE 
GAURIRE AL 

ORIFICIULUI Dnom 
mm 

ADANCIMEA 
ORIFICIULUI GAURIT 

h1 m 
 

Adancimea efectiva de 
anocrare Hefmm 

 

BETON 10 60 50 
CARAMIDA CERAMICA, 
PLINA 

10 60 50 

BCA 10 65 55 


