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S.C. MINDO S.A. 

Nr.Ord.REG.COM.: J07/125/1991, CIF: RO622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta, nr. 45, jud. Botosani, 
BRD GSG DOROHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211, 

e-mail: mindo@mindo.ro, web: www.mindo.ro 

 

 

 

 DECLARAŢIE DE CONFORMITATE dată de furnizor  

nr. Intex – 109/01.05.2018 

(în conformitate cu ISO/CEI 17050-1 ) 

 

 

 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:    

Adeziv pentru lipit plăci din polistiren MINDO PLAST INTEX X1 
 

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului 

pentru construcţii - dacă este cazul:  Numarul lotului este inscriptionat pe ambalaj. 

 

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii: 

Pentru lipirea plăcilor termoizolatoare din polistiren pe suporturi minerale din beton, tencuială, b.c.a. 

sau cărămidă la interiorul şi exteriorul cladirilor. 
 

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului : 

MINDO S.A. Str. Herta 45, Dorohoi, jud. Botoşani Tel: 0231/610210, fax: 0231/610211 

 

5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat: Nu este cazul 

 

6.Conformitatea este demonstrată având ca referință: 
 

 AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 002-04/1376 -2018 
 

7. Performanța produsului:  

 
Caracteristici: 

 

Standardul de incercari Prevederile din 

standard 

 

Valori declarate 

(rezultate incercari) 

 

Aderenta mortarului la beton, N/mm2 SR EN 1015-12:2016 - 0,48 

Aderenta mortarului la polistiren, 

N/mm2 
SR EN 13494:2003 > 0,08 0,09 

Densitatea aparenta a mortarului 

întărit, Kg/m3 

SR EN 1015-10:2002 

SR EN 1015-10/A1:2007 
- 1390 

Rezistenţa la intindere din încovoiere 

la 28 zile, N/mm2 SR EN 1015-11:2002 

SR EN 1015-11/A1:2007 

- 4,06 

Rezistenţa la compresune la 28 zile, 

N/mm2 
- 9,49 

Reacţie la foc  - performanţă nedeterminată 

8.Denumirea și adresa laboratoarelor care a efectuat încercările: 

S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A.  -  Bucureşti, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2. 
Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:    Director GENERAL, 
                              Ing. Șerban – Dragoș Căzănișteanu 
01.05.2018, Dorohoi,                                                                     ______________________________________ 
 (data si locul emiterii)                                                                    (functie, nume, prenume,semnătura) 
 

Produsul a fost livrat cu factura fiscală/aviz  nr _____________/___________________ 
 
Lot: vezi eticheta care însoțește produsul  zzllaa,  zz – ziua ll – luna aa – ultimile cifre din an (data fabricației) 

 


