
 
 
 
 

Declarația de performanță 
 
 

Nr. 017-03/355-2020 
 
 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Dibluri complet metalice MBA 
 

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului 
pentru construcţii - dacă esta cazul 
Identificarea se face după denumire, tipul și simbolul produsului 

 
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii : Constructii civile si 

industriale. 
Diblurile complet metalice MBA sunt utilizate la lucrari de fixare termoizolatiilor in constructii  
civile si industriale, pe suport din beton simplu sau armat clasa C20/25 + C50/60, cu respectarea Legii 
1011995 privind calitatea in construcţii cu modificările si completările ulterioare şi a reglementarilor tehnice 
în vigoare.  
Produsul se montează numai urmare unui proiect de execuţie întocmit cu respectarea Legii nr. 1Ol199 5 
privind calitatea in construcţii, cu modificările ulterioare şi a reglementărilor tehnice în vigoare. 
 
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului: 
SMK MEISTER GMBH U. CO KG  
Lombacher Strasse 53, 72293 Glatten, GERMANIA Tel: +49 (O) 74432408030, Fax: +49 (O) 74432408039 

 
5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat 

BALTIC INVEST CEE Sat Dragomirești Deal, A1 Business Park, Aleea Martina 7, Ilfov 
 

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta: 
Agrement Tehnik 017-03/355-2020 

 
7. Performanta produselor: 

 
 
 

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 
12.08.2020 
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