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Valplast Industrie s.r.l. 

Bd.Preciziei, nr. 9 

Bucuresti, Romania 

 
 

Tel. : 021 317 91 72 

Fax: 0371.602.550 

office@valplast.ro 

www.valplast.ro 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 
„TEVI DIN PVC-U COMPACT PENTRU INSTALATII DE CANALIZARE” 
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru 
construcţii 
Tevile din PVC-U compact realizate de firma VALPLAST INDUSTRIE SRL din Bucuresti sunt marcate la fabricatie, prin 
imprimare cu jet de cerneala neagra, la 2 m, pe marcaj fiind inscriptionate: 
VALPLAST; denumire produsului; PVC-U SN..; caracterisiticle dimensionale (diametru, grosime); numarul lotului; data 
fabricatiei;. 

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii 
Tevile din PVC-U compact sunt fabricate de către VALPLAST INDUSTRIE SRL VALPLAST INDUSTRIE SRL si sunt utilizate 
pentru instalatiile de canalizare din constructii. 

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului 
VALPLAST INDUSTRIE S.R.L. B-dul. Preciziei nr. 9, sector 6, Bucuresti tel: 0040/21-3179172, fax: 0040/21-3179171 

www.valplast.ro office@valplast.ro 
5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:- 
6.Conformitatea este demonstrata avand ca referinta: 
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 017-05/3214-2020 
7. Performanta produselor: 

Verificarea Verificator Metoda Cerinţe Rezultate 

Verificarea 

etanseitatii 
INSIST - 

UTCB 
Instrucțiune 

de laborator 

ILT03 

pentru 

determinarea 

presiunii 

Încercarea de rezistenţă la etanşeitate s-a 
efectuat la temperatura mediului ambiant de   
(19±1) 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 bari 

În urma testării nu s-au constatat 
scăpari de fluid în zonele de 
îmbinare din cadrul 
ansamblului,deformari sau ruperi 
ale materialului. 
Corespunde 

Verificarea 

dimensiunilor 
INSIST - 

UTCB 
Instrucțiune 

de laborator 

ILT12 

În urma măsurătorilor realizate, in 5 puncte 
diferite, s-a determinat diametrul mediu 
exterior, inainte de testarea la etanseitate, cu 
valoarea de 315 mm, abaterea se incaderaza 
in valorile admise conform Tabelului 3 din SR 
EN 1401-1. 

Corespunde 

Verificarea 

aspectului 
INSIST - 

UTCB 
Instrucțiune 

de laborator 

ILT12 

În urma analizei suprafeței exterioare nu sau 
constatat asperități, neregularități, 
înainte și după testarea la etanșeitate. 

Corespunde 

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: 
Laborator INSIST, Adresa: Termotehnică şi Echipamente Termice (T.E.T), 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, 11 Martie 2020                                                                                             Responsabil Managementul Calitatii 
                                                                                                                                                                   ing. Raluca Marcu 
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