
Certificări și performanțe ale produselor Lamicolor 
Produsele Lamicolor au obținut diferite certificări și omologări pe care le detaliem în continuare. 

 

Forest Stewardship Council® certificare obținută conform cu FSC ® (Forest Stewardship 
Council®).  Aceasta indică că materialele de proveniență lemnoasă din produsele Lamicolor 
provin din păduri exploatate într-o manieră responsabilă. 

 

 

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes - certificare obținută în acord 
cu PEFC ™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). Aceasta indică că 
materialele de proveniență lemnoasă din produsele Lamicolor provin din păduri exploatate într-
o manieră responsabilă. 

 

 

Certificare CE pentru materiale de construcții conform cu Regulation 305/2011 (EU), 
cunoscută drept CPR (Construction Product Regulation). Aceaste certificări se referă la 
produsele Lamicolor pentru interior și pentru exterior: Compact Standard și Compact Flame 
Retardant. De notat că, conform CPR, marcajul CE este obligatoriu pentru orice produs ce 
urmează a fi permanent încorporat într-o construcție. 

Certificare navală conform cu Directiva europeană 96/98/CE, mai bine cunoscută drept MED 
(Marine Equipment Directive). 

 

 

Certificare de produs emisă de Singapore Environmental Council, cu eticheta Singapore Green 
Label, obținută pentru emisiile extrem de reduse de substanțe organice și absența metalelor 
grele, a compușilor halogenați și a solvenților aromatici în produsele Lamicolor. 

 

Din ianuarie 2010 Lamicolor este membru cu drepturi depline a Green Building Council Italy. 

GBC a dezvoltat standardele LEED mai întâi în Statele Unite și apoi, începând din 2010, în Italia. 

Acestea sunt aplicate în mai mult de 100 țări de pe glob și promovează construcțiile 

sustenabile ce asigură utilizarea corectă a apei, solului și a resurselor energetice și standarde 

înalte pentru confortul în interior și în exterior.

 

Omologare Clasa M1 în acord cu reglementările franceze pentru materiale de construcții pentru produsele 

Lamicolor de întârziere a propagării focului. 

Omologări Clasa 1  ale Italian Interior Ministry pentru produse Lamicolor standard. 

Omologări Clasa 1  ale Italian Interior Ministry pentru produse Lamicolor de întârziere a propagării focului. 

Certificat privind acordul pentru contactul cu alimentele și pentru uz personal. 

 


