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CE – DECLARATIE DE CONFORMITATE 
Nr. ..... din .................... 

 

Noi , S.C. ADEMS S.R.L., în conformitate cu Directiva 89/106/EEC, privind armonizarea legilor, 
reglementărilor tehnice şi a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse 
pentru constructii, cu Legea 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor şi cu Hotararea 
Guvernului 622/2004 cu modificările şi completările ulterioare privind stabilirea conditiilor de 
introducere pe piată a produselor pentru constructii, declarăm pe proprie răspundere, că a fost 
efectuată atestarea conformitătii produsului (produselor) : 
 

Ferestre din lemn triplustratificat cu geam termopan  
 
şi că acesta (acestea) poate (pot) fi pus(e) în operă conform instructiunilor de utilizare continute în 
documentatia produsului. 

Produsul este realizat în conformitate cu standardul SR EN .14351-1:2006 
Caracteristici Standardul de încercări Valori declarate 

Permeabilitatea la aer SR EN 1026:2001 
SR EN 12207:2002 

Clasa 4 

Etanseitate la apa SR EN 1027:2001 
SR EN 12208:2002 

Clasa 9A 

Rezistenta la incarcare din 
vant 

SR EN 12211:2001 
SR EN 12210:2002 

C4 

Capacitatea de rezistenta a 
dispozitivelor de siguranta 

SR EN 14609:2004 Se mentine partea mobila atunci cant se aplica o forta de 350N 
timp de 60s in pozitia cea mai devaforabila 

Transmitanta termica SR EN 12567-1:2003 Transmitanta termica a geamului termoizolant: Ugeam= 2,4 
W/m2k 
Transmitanta termica a profilelor de fereastra din lemn 
stratificat stejar: Uprofil= 2,38 W/m2k 
Transmitanta termica a ferestrei din profile din lemn 
stratificat, stejar, cu 2 canaturi unul batant si unul oscilo-
batant, cu deschidere spre interior  cu geam termoizolant (4 
mm float + 12 mm lama aer+ 4 mm Low E ), cod proba IH -
159/E1-03.10: Utot= 2,59 W/m2k 

Performanta acustica  SR EN 14351-1:2006 
Anexa B  

Rw = 34 db, Rw + Ctr  = 33 db 

Denumirea şi descrierea produsului; ferestre din lemn triplustratificat cu geam termopan 
Denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat încercările: URBAN INCERC IASI Laborator de incercari 
higrotermice pe materiale si elemente de constructii, Str. Prof. Anton Sesan nr. 37, Str. Gh.Asachi, nr.13, 
Mun. Iasi  
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