GHID privind modificările
documentelor de calitate Wienerberger
conform noului standard SR EN 771-1+A1:2015 și
prevederilor Regulamentului 305/2011 privind
comercializarea produselor pentru construcții
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1. Aspecte generale privind noul standard de produs SR EN 771-1+A1:2015
Conform Ordinului MDRAP nr. 977/06.07.2016 publicat in MO Nr. 549/21.07.2016, constând în
“Lista cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde
europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții”, standardul SR EN 771-1:2011 își
încetează perioada de coexistență la data 10.06.2017, fiind înlocuit cu o nouă versiune a
standardului: SR EN 771-1+A1:2015 - Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea1: Elemente
pentru zidărie de argilă arsă .
Scopul principal pentru modificarea standardului SR EN 771-1:2011 constă în alinerea prevederilor
acestuia la cerințele și terminologia Regulamentului 305/2011 al Parlamentului European și al
Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru
construcții. Versiunea din 2011 a standardului SR EN 771-1, având ca referință Directiva Europeană
abrogată 89/106/CEE a fost înlocuită cu versiunea SR EN 771-1+A1:2015, iar perioada de coexistență
a celor două versiuni a încetat la data 10.06.2017.
Noutăți în versiunea SR EN 771-1+A1:2015 vs. SR EN 771-1:2011
1. A fost înlocuit termenul ”element LD” cu ”element P”, fără a face referire la o clasificare din
punct de vedere a densității aparente, dar păstrând domeniul de utilizare specific elementelor de
tip LD din vechiul standard: zidărie protejată.
2. A fost înlocuit termenul ”element HD” cu ”element U”, fără a face referire la o clasificare din
punct de vedere a densității aparente, dar păstrând domeniul de utilizare specific elementelor de
tip HD din vechiul standard: zidărie neprotejată.
3. A fost introdus un sistem de codificare pentru caracterizarea elementelor de zidărie.
Pentru construirea codului specific elementului de zidărie se vor folosi cele trei seturi de valori
implicite prezentate in tabelul 2 al standardului.
Setul A: conține valori implicite specifice elementelor de zidărie destinate zidăriei protejate.
Setul B: conține valori implicite specifice elementelor de zidărie de înaltă precizie (șlefuite)
destinate zidăriei protejate.
Setul C: conține valori implicite specifice elementelor de zidărie destinate zidăriei neprotejate.
Dacă in DoP-ul elementului de zidărie se regăsește una dintre caracteristicile implicite ale setului
de valori corespunzător, atunci caracteristica respectivă poate fi omisă din construcția codului,
fiind suficientă precizarea setului de valori (A,B sau C) aplicabil produsului. În caz contrar, este
necesară precizarea acesteia în cod.
Mai multe informații cu privire la modul în care Wieneberger construiește codurile ce
caracterizează produsele, prezente pe etichetele paleților, se regăsesc în capitolul următor al
acestui ghid.

2. Declarații de performanță și etichete (marcaje CE) ale blocurilor ceramice Porotherm
Declarația de performanță va fi furnizată în limba sau limbile Statului Membru unde urmează a fi
pus pe piață produsul.
Wienerberger a decis să facă disponibilă declarațiile de performanță în 2 moduri:
-

Prin mijloace electronice utilizând un sistem de codificare adecvat pe eticheta (cod QR).

-

Prin mijloace electronice utilizând un motor de căutare de pe un site web. Astfel
distribuitorii sunt sprijiniți, pentru a nu fi nevoiți să depoziteze și să gestioneze o cantitate
enormă de hârtii, constând în DoP-urile pentru produse.

Pe site, declarațiile de performanță sunt stocate și menținute pe o durată de 10 ani și sunt printabile
în toate limbile oficiale ale Statelor Membre.
Codul QR printat pe eticheta paleților facilitează accesul la baza de date Wienerberger conținând arhiva
declarațiilor de performanță Wienerberger.
Exemplu de un asemenea QR cod:

Declarația de performanță se obține prin scanarea cu un smartphone a codului QR, prezent pe eticheta
paleților, având instalată aplicația mobilă Wienerberger DoP (disponibilă pe platformele Google
Play, App Store, Windows).
Aplicația permite transmiterea Declarației de Performanță prin e-mail sau MMS și ulterior, printarea
acesteia.
Marcajul CE apare pe etichetă împreună cu toate informațiile impuse de Regulamentul 305/2011.

Exemplu de etichetă cu marcaj CE aplicată pe paleții blocurilor ceramice Porotherm

Odată cu intrarea în vigoarea a noului standard de produs SR EN 771-1+A1:2015, a fost introdus un
sistem de codificare pentru caracterizarea elementelor de zidărie, constituit din caracteristicile esențiale
specifice produsului.

CL P I 10 860 250x380x238 A L 0.140 T2 R2 N1700 (D2) B0,35 C2.5

Explicarea sistemului de codificare prezent pe etichetele blocurilor ceramice Porotherm:

CL P I 10 860 250x380x238 A L 0.140 T2 R2 N1700 (D2) B0,35 C2.5
CL

→ tip element (clay masonry unit – element de argilă arsă)

P

→ element pentru zidărie protejată – zidărie care este protejată împotriva apei

I

→ element pentru zidărie clasa I: cu o rezistență la compresiune declarată, cu o
probabilitate de neatingere a valorii specficate de maximum 5%

10

→ rezistență medie la compresiune verticală în N/mm2

860

→ densitate aparentă în kg/m3

250x380x238 → dimensiuni (lungime x lățime x înălțime) în mm
A

→ identificare set valori implicite (A, B sau C)

L 0.140

→ λ10,uscat - conductivitate termică element pentru zidărie

(F0)

→ durabilitate (rezistența la îngheț – dezgheț) – fără cerințe (zidărie protejată)
Această valoare nu apare în cod deoarece este considerată ca fiind implicită, fiind
cuprinsă în setul de valori A conform standardului.

T2

→ toleranțe valori medii – clasă
Setul de valori A conține valoarea implicită T1 pentru clasa de toleranță.
În situația în care performanța produsului (T2) este diferită de valoarea implicită din
setul de valori (T1), aceasta va fi specificată în cod pentru a semnala diferența.

R2

→ domeniu – clasă
Setul de valori A conține valoarea implicită R1 pentru clasa de toleranță.
În situația în care performanța produsului (R2) este diferită de valoarea implicită din
setul de valori (R1), aceasta va fi specificată în cod pentru a semnala diferența.

N1700 (D2)

→ densitate absolută în kg/m3 , clasa de toleranță D2 (5%)

(G2)

→ configurație , grupa de produs conform (SR) EN 1996-1-1
Această valoare nu apare în cod deoarece este considerată ca fiind implicită, cuprinsă în
setul de valori A conform standardului (G2).

B0,35

→ aderență în N/mm2

(5/10)

→ permeabilitate la vapori de apă, coeficientul de difuzie la vapori de apă μ
Această valoare nu apare în cod deoarece este considerată ca fiind implicită, cuprinsă în
setul de valori A conform standardului (5/10).

(S0)

→ conținut de săruri solubile active, S0 – nici o cerință
Această valoare nu apare în cod deoarece este considerată ca fiind implicită, cuprinsă în
setul de valori A conform standardului (S0).

(A1)

→ clasa de reacție la foc, A1 (material incombustibil)
Această valoare nu apare în cod deoarece este considerată ca fiind implicită, cuprinsă în
setul de valori A conform standardului (A1).

C2.5

→ rezistența la compresiune orizontală în N/mm2

În conținutul etichetei se regăsesc informații cu privire manipularea, depozitarea și punerea în operă a
blocurilor ceramice Porotherm, împreună cu un cod EAN 13 pentru identificarea și scanarea facilă a
produsului.
Trasabilitatea produsului este asigurată prin intermediul codului inscripționat pe blocul ceramic, dar și
prin numărul declaratiei de performanță înscris pe etichetă.

Prin introducerea numărului de pe DoP ex. 170617A853W3712 în motorul de căutare
ce.wienerberger.ro se va descărca declarația de performanță a produsului:

Declarația de performanță va fi însoțită de o pagină adițională ce conține informații suplimentare cu
privire la blocurile ceramice Porotherm, necesare în cadrul procesului de proiectare a zidăriilor conform
reglementărilor tehnice în vigoare.

Exemplu declarație de performanță pentru blocurile ceramice Porotherm

Pagină conținând informații tehnice necesare procesului de proiectare a zidăriilor
conform reglementărilor tehnice în vigoare

