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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
Nr VLP 2.101 / Data model: 08 04 2019 
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 
“ CAMINE SI FITINGURI DIN PVC PENTRU RETELE DE CANALIZARE” 
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcţii 
-fitinguri de tip mufa, cot, curba, ramificatie, reductie excentrica, dop, piesa de curatire, sa pentru ramificatie, sifon, 
clapete de sens, piese de trecere la alte materiale. 
-camine de inspectie . 
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii 
Fitingurile si caminele de inspectie sunt utilizate la realizarea reţelelor de canalizare şi drenaje (reţele montate 
îngropat în pământ) şi a instalaţiilor de canalizare din clădiri (instalaţii montate în nişe sau pardoseală). 
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului 
REDI S.p.A. Via Madonna dei Prati, 5/a – 40069 Zola Pedrosa, (BO), ITALIATel./fax: 0039/051-756649 
5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat: 
VALPLAST INDUSTRIE S.R.L. B-dul. Preciziei nr. 9, sector 6, Bucuresti tel: 0040/21-3179172, fax: 0040/0371602550, 
www.valplast.ro office@valplast.ro 
6.Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 017-05/3064 2019 
7. Performanta produselor: 

Verificarea 
Metoda de 
verificare Verificator Cerinţe Rezultate 

Verificarea 
etanşeităţii 

Instrucțiune 
de laborator 
ILT03 pentru 
determinare
a presiunii 

Laborator 
INSIST 

Încercarea de rezistenţă la etanşeitate s-a 
efectuat la temperatura mediului  ambiant de 

(19 0,5) ºC. 
Epruveta a fost umplută cu apă rece de 

(10 0,5) ºC. 
S-a aplicat treptat şi s-a menţinut constantă 

timp de 15 minute o presiune de 0,5±0,02 bar. 
În urma testării nu s-au constatat scăpari de 
fluid în zona de îmbinare dintre reducție și 

segmentele de țeavă, ruperi sau deformări ale 
ansamblului.. 

În urma testării nu s-au 
constatat scăpari de fluid 

în 
zona de îmbinare dintre 
elementele componente 

ale 
ansamblului, ruperi sau 
deformări de material. 

Corespunde 

Verificarea 
aspectului 

SR EN 1401-
1/2009 

Laborator 
INSIST 

În urma analizei suprafeței exterioare nu s-au 
constatat asperități, neregularități, înainte și 

după testarea la etanșeitate. 

Fara asperități, fara 
neregularități 

Corespunde 

Verificarea 
dimensiunilor 

SR EN 1401-
1/2009 

Laborator 
INSIST 

În urma măsurătorilor în 5 puncte diferite a 
rezultat diametrul D110 mm conform 

specificației producătorului. 

Pentru diametrul exterior 
al racordului abatere de 

±0.3mm 

Corespunde 

 
Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: 
Laboratorul de Incercari INSIST , Blvd. Pache Protopopescu, nr. 66, sector 2, Bucureşti 
Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4. 

 
Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 

 
Bucuresti, 24 04 2019                                                                             Responsabil Managementul Calitatii 

                                                                                                                        Raluca MARCU 
 
 

 




