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ON 074 

 

EU - Notified Body 
SRAC CERT SRL 

NB 2003 

CER TIFIC AT 
CERTIF1CAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCTIE1 ÎN FABRICĂ  

2003 -.CPR - 32 

În conformitate Cu Regulamentul (UE) nr 30572011 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 9 Martie 2017(Regulamentul pentru produse de constructii sou CPR), acest certificat se aplică  

produsului pentru constructii 

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DIN ARG1LĂ  ARSA 

Elemente pentru zidărie din argilă  arsă, categoria I, tip P, avănd niveluri close de performanta asa cum fabricantul 
intentionează  să  le includă  în declaratia sa de performantă  şi cu utilizare preconizată  la structuri de zidărie protejată  
impotriva pătrunderii apei (pereti de zidărie, sta' lpi şi pereti despărtitori), zidăria poate fi exterioară  şi/sau interioară, 
portantă  şi/sau neportantă  

introdus pe piată  sub numele sau sub marca sa 

MACOFIL S.A. 
Teirgu-Jiu, Stn. Beirseşti, nr 277, jud. Gorj 

şi fabricat "in unitatea de productie 

Str. Bârseşti, nr. 277, jud. Gorj 

Acest certificat atestă  că  toate prevederile referitoare la evaluarea şi verificarea 
constantei performantei descrise in Anexa Z4 a standardului 

SR EN 771-1-1-A1:2015; EN 771-1:2011+AI:2015 

sub sistem 2+ sunt aplicate şi că  
controlul productiei in fabrică  este evaluat pentru a fi in conform itate cu cerintele aplicabile 

- 
	 07- 

Valabilitatea certificatului este conditionata de etectuarea supravegherilor anuale p.ana.  la  data de: a •-•1.1, 	 2022 

Director General 
Ing. Mihaela Cristea 
• ea • e• e• • OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO • • • • • • • 

17 august 2020 

Acest certificat a fost emis initial la data de 10 septembrie 2009 şi va rămăne valabil, 
atăta timp cât atSt standardul armonizat, produsul pentru constructii, metodele EVCP, 
căt şi conditiile de productie în fabrică  nu sunt modificate in mod semnificativ şi dacă  
SRAC CERT SRL nu suspendă  sau anulează  acest certificat. 



S.C. MACOFIL S.A. 

Targu-Jiu 

Nr. 
crt. 

Niveluri si clase de performanta declarate de producator pentru Elemente de zidarie din argila arsa MACOTERIVI, categoria I, tip P 

1 Dimensiuni 
tolerante 
dimensionale 
imm] 
Tolerante - 
Categoria T1 
!Amite maxime - 
Categoria RI 

250k6x190 '6x 
238.6/, 

29017x240'6x238'6  290'1)(240 6)(238 6  

L 

290 7x240i6x188 5  290 7x240'6x18815  

L 

300'7x250'6x238 6  500'9x12014x23816  500 9X12014x 188' 5  

Configuratie Conform cu schema produsultu 

Rezistenta medic 
la compresiune 
I pe fata de 
asezare 
[N/mml 

min.7.5 min.10 min.7.5 min.10 min.7.5 min.7.5 min.7.5 min.7.5 

Aderenta : 
[N/mtn21 

- cu mortar de 
uz general si 
mortar usor. 
valoare lixata 

0.15 

5 Reactia la foe Euroclasa Al 

6 Absorbtia de apa NP!). nu se lasa ex . usa 

7 Permeabilitatea 
la vaporii de apa, 
coeficient de 
difuzie a 
vaporilor de apa. 
tabelat 

5/10 

Densitate 
aparenta in stare 
uscata, kg/m3. 
Dl 

810 900 800 930 800 800 930 890 

Izolare acustica 
impotriva 
zgomotului 
aerian direct 

Densitatc aparenta in stare uscata 

Configuratie 

Dimenstum si tolerante 

10 Rezistenta 
t&mica,Conduc-
tivitate termica : 
A. ech., W/mK 

0305 0.365/0.295 0,256/0.295 0.265/0.365 0.256/0,295 0.353 0.388 0,388 

11 Durabilitate la 
inghct/ 
dezghet 

F 0 

- 



S.C. MACOFIL S.A. 

Targu-Jiu 

Nr. 
crt. 

Niveluri si clase de performanta declarate de producator pentru Elemente de zidarie din argila arsa IVIACOTERM, categoria I, tip P 

12 Dimensiuni 	si 
tolerante 
dimcnsionale 
I mm] 
Tolerante - 
Categoria T I 
!Amite maxitne - 
Cate2oria RI 

250x19016x190"1, 29017x240x138i5  33017x240"x I 88t5  330'.7x240'6x238 ' 6  25016X I 90t6X I 90'6  240'6x115x88 240"x115'4x63'3  

13 Configuratic Conform cu schema produsului 

14 Rezistenta medic 
la compresiune 
1  pe fata de 
asezare 
	 [NI/mm=1 

min.5 min.10 min.7.5 min.7.5 min.7.5 min.10 min.I0 

15 Aderenta : 
[Wm nf I 

- cu mortar de 
uz general Si 
mortar usor, 
valoarc fixata 

0,15 

16 Reactia la foe Euroclasa Al 
17  Absorbtia de apa NPD, nu se lasa expusa 
18 Pertneabilitatea 

la vaporii de apa, 
coeficient de 
difuzie a 
vaporilor de apa_ 
tabelat 

5/10 

19 Densitate 
aparenta in stare 
uscata, kg/m3. 
D 1 

910 920 960 940 1040 1100 1790 

20 lzolare acustica 
impotriva 
zgomotului 
acrian direct 

Densitate aparenta in stare uscata 

Configuratie 
 

Dimcnsiuni Si tolerante 

21 Rezistenta 
termica,Conduc-
tivitate term ica : 
7. ech.. W/mK 

0.328/0,279 0,265/0.365 0.365 0,361 0.389/0.309 0.321 0.498 

22 Durabilitate la 
inghet/ 
dezghct 

F 0 



Intocmit Sef Laborator, 	 Aprobat Director General, 

Dracea Madalina 	 Zamfir loam Simona 
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