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DECLARAŢIE  DE  CONFORMITATE 
NR.  11279  

Producător sau reprezentantul său autorizat 

Producator Reprezentant autorizat 

PPG ROMANIA   SA - 

Codul de referinţă al produsului dat de 
producător HERA ANTIBACTERIAN 

Cod .......-.............Lot nr R128196147 Cantitatea (kg) 1200  fabricat in data de 16.07.2021 cu termen de valabilitate 24 (luni) 
Data expirarii: 16.07.2023 

 
În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice şi a prevederilor 

administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcţii, cu Ordonanţa Nr. 20 din 18.08.2010 
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor şi cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările şi completările ulterioare si cu HG 
nr.1022 / 2002, privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, declară pe proprie 
răspundere că a fost efectuată atestarea conformităţii produsului: „HERA ANTIBACTERIAN”, avand domeniul de 
utilizare: Vopsea lavabilă albă cu efect anti-bacterian, pentru interior. Se utilizează pentru vopsirea suprafețelor 
interioare tencuite sau gletuite, plăci de gips carton sau suprafețe vopsite în prealabil cu altă vopsea lavabilă şi că 
acesta poate fi pus în operă conform instrucţiunilor de utilizare conţinute în documentaţia produsului.  

 
Conformitatea este evaluata conform standardului: SR EN ISO/CEI 17050-1:2010. „Evaluarea 

conformitatii. Declaratia de conformitate data de producator”. 
 

Performanţele produsului: 

Caracteristici Standardul de încercări Valuare impusa Valori declarate 

Aspect vizual Omogen, pasta semivascoasa 

Densitate, 20ºC, g / cm³  
SR EN ISO 2811 -1:2016 si  

SR EN ISO 2811-4:2011 
1,57 ± 0,05 1,568 

Continut de nevolatile, 1 g/100 cm², % SR EN ISO 3251 / 2008 62 ± 2  62,16 

Vascozitatea, Brookfield rot.66, vit 170, 
200 C , Pa.s 

SR EN ISO 2555:2018 4,0 – 4,5 4,71 

pH SR EN ISO 10523:2012 8,5 – 9,5 9,44 

Clasa de reactie la foc SR EN ISO 13501-1+A1:2010 - NPD 

 
- Denumirea şi descrierea produsului: „HERA ANTIBACTERIAN”. Vopsea lavabilă albă cu efect anti-bacterian, 

pentru interior. Se utilizează pentru vopsirea suprafețelor interioare tencuite sau gletuite, plăci de gips carton sau 
suprafețe vopsite în prealabil cu altă vopsea lavabilă; Este conform cu: Fisa Tehnica / Specificatie Tehnica nr. 
385/21.01.2021. 

- Denumirea şi adresa organismului notificat pentru atestarea conformităţii (dacă este cazul): - 
- Numărul certificatului (dacă este cazul): - 
- Denumirea, adresa laboratorului notificat si numarul de identificare la Comisia Europeana (dacă este cazul):  
- Denumirea şi adresa laboratorului care va efectuat încercările: - 

 
 

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 
 

Florentina Barbu 
Manager SMC 

(numele şi funcţia) 
 
Bucuresti,17.07.2021.................................                                                              

               (locul si data emiterii)                                                                          (semnătura)                   


