
 
 
 
 
 
 

DECLARATIE DE PERFORMANTA 
Nr. M10-1-CPR 

Serie......................... 
 
 

1. Produsul: Mortar pentru zidarie pentru straturi subtiri, categoria M10 
               Cod unic de identificare: CELCOZID DDM10 

Nr. Lot:........................................................... 
2. Utilizare preconizata: Pereti de zidarie, stalpi si pereti despartitori 
3. Producator:  CELCO S.A Constanta, sos. Industriala nr. 5, 900147 

tel 0241 677 320, fax 0241 636 711 
4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei: 2+ 
5. Standard armonizat: SR EN 998-2:2011 

Organismul notificat SRAC CERT (NB 2003) a efectuat inspectia initiala a locului de 
productie si a controlului productiei in fabrica, efectueaza supravegherea continua 
si evaluarea controlului productiei in fabrica si a emis certificatul de conformitate a 
controlului productiei in  fabrica 2003-CPR-14. 

6. Performanta declarata: 

Caracteristici esentiale Performanta Specificatie 
tehnica armonizata 

Rezistenta medie la compresiune, 
N/mm2 , min. 

10  
 
 
 

SR EN 998-2:2011 

Rezistenta aderentei initiale la forfecare 
pentru mortar cu straturi subtiri, N/mm2 

0,3 

Continut de cloruri, %; max. 0,1 

Reactia la foc Clasa A1 

Absorbtia de apa, kg/m2min0,5                                                                               0,25 

Coeficientul de difuzie a vaporilor de apa 
µ 

15/35 

Conductivitate termica, λ10,dry (P=50%), 
W/mͦ K 

0,80±0,1 

Durabilitate (rezistenta la inghet-
dezghet), % 
-scadere de rezistenta 

 
10 

Substante periculoase NPD 

 
7. Performanta produsului identificat la punctul 1 este in conformitate cu performanta 

declarata de la punctul 6. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a 
fabricantului identificat la punctul 3. 
Semnata pentru si in numele fabricantului de catre: 

                                                                                                                                                
Ing. Ion SECAREANU 

                                                                                                                  Director General 
           
Locul si data emiterii:                                                                                                 Semnatura: 
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CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT  CALITATE – MEDIU - SANATATE 
SI SECURITATE IN MUNCA 

 
CELCO S.A are certificat sistemul de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate in munca 
in conformitate cu standardele de referinta: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 de 
catre organismul de certificare SRAC. Aceste sisteme de management au scopul de a imbunatati 
continuu satisfactia clientilor, de a controla si minimaliza aspectele de mediu si riscurile de sanatate si 
securitate in munca pentru a contribui la cresterea continua a nivelului calitativ al produselor realizate, la 
prevenirea poluarii si economia de resurse, promovarea principiilor dezvoltarii durabile si pentru a preveni 
incidentele de munca si imbolnavirile profesionale. 
 

 

INSTRUCTIUNI DE PUNERE IN OPERA 

 

DESCRIEREA PRODUSULUI: Pulbere de culoare gri deschis cu densitate de 1400 kg/mc, compusă din 
ciment de calitate superioară, nisip cu granulaţie selecţionată,  adaosuri minerale şi aditivi speciali 
(polimeri, eteri de celuloză) de îmbunătăţire a lucrabilităţii şi aderenţei, având o dimensiune maximă a 
agregatelor de 2 mm. 
 
Preparare 
Se toarnă conţinutul unui sac în cca 6 l apă şi se amestecă manual sau mecanic (agitator) circa 45-60 
secunde, până la omogenizare. Se lasă să se odihnesca 5 minute şi se reamestecă mai energic încă 30 
secunde. Durata de amestecare este foarte important a fi respectată pentru a se evita antrenarea de prea 
mult aer ceea ce poate reduce rezistenţa lipiturii. 
 
Aplicare: 
Mortarul preparat se aplică pe suport, apoi se întinde cu mistria dinţată în strat uniform pe toată lăţimea 
blocurilor şi se poziţionează calibrat stratul superior . Se impune o udare preventivă a blocurilor doar dacă 
se lucrează la temperaturi de peste 30 °C. 
La punerea în operă se vor respecta următoarele condiţii: 
     1. temperatura de lucru este minim +5°C şi maxim +35°C ; 
     2. se interzice execuţia lucrărilor pe timp de ploaie, zăpadă şi temperaturi mai mici de +5°C. 
 Timpul în care stratul de mortar are aderenţa maximă, în condiţii normale, este de câteva minute. În 
cazul apariţiei unei pelicule superficiale de neaderenţă pe stratul de mortar, acesta se reîmprospătează 
prin respatulare. 
 
Consum:   
-  3 – 5 kg/m2 de zidărie la o grosime a stratului de 1 – 3 mm;   
-  Un sac de 25 kg se utilizează pentru 5 – 7 m2 de zidărie cu grosimea blocului de 200 mm. 
 
Contraindicaţii: Nu se amestecă cu ipsos, ciment, nisip, var, etc. 
 
Depozitare: Pentru conservarea caracteristicilor calitative pe perioada garanţiei (9 luni de la data 
fabricaţiei), produsul trebuie păstrat în ambalajul original si depozitat în spaţii închise si uscate, cu 
umiditate de max. 65%. 
 
 


