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Marcajul CE pentru produsele din 
construcții 
Începând cu  1 Iulie 2013, Directiva Europeană 89/106/EEC, 
cunoscută drept DPC (Directiva pentru Produsele din 
Construcții), a fost înlocuită printr-un RPC (Regulament 
pentru Produsele din Construcții). 

Marea diferență față de vechiul DPC este că RPC este un “Regulament” și prin urmare este 

obligatoriu în întregul spațiu economic european.  

Ce produse folosite în construcții sunt acoperite de RPC și trebuie să îndeplinească cerințele 

marcajului CE? 

Toate produsele din construcții: 

 aflate sub incidența standardelor armonizate pentru care perioada de co-existență a 
expirat; 

 pentru care a fost acordat un Agrement Tehnic European (ATE). 

Ce produse folosite în construcții nu sunt acoperite de RPC și nu trebuie să îndeplinească 

cerințele marcajului CE? 

Toate produsele din construcții ce nu se află sub incidența standardelor armonizate sau pentru 

care nu există un ATE, cum ar fi: 

 Toate spumele PU, datorită absenței (provizorie) a normelor armonizate 
 Adezivi pentru lemn și pentru construcții pentru care nu există încă norme armonizate 
 Sigilanți pe bază de ulei de in 
 Materiale de umplere 
 Etc. 

(N.B. - Această listă nu este limitativă și este dată doar cu titlu ilustrativ – adaptări sunt 

permanent posibile) 

Detaliere privind sigilanții și masticurile de etanșare 

La sfârșitul lunii februarie 2013 au fost publicate normele armonizate relative la sigilanți, în 

particular: 

 hEN 15651-1 masticuri pentru elemente de fațadă 
 hEN 15651-2 masticuri pentru vitraje 
 hEN 15651-3 masticuri sanitare 
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 hEN 15651-4 masticuri pentru pardoseli 
 hEN 15651-5 evaluarea conformității și marcaj 

Aceasta înseamnă că începând cu 1 iulie 2013 produsele folosite la aceste aplicații trebuiau să 

dețină voluntar marcajul CE. 

Începând cu 1 iulie 2014 (expirarea perioadei de coexistență) marcajul CE devine obligatoriu. Cu 

alte cuvinte nici un sigilant nu va mai putea fi vândut fără marcaj CE (dacă este folosit în unul din 

domeniile menționate mai sus). 

 

Ce înseamnă concret RPC-ul  și marcajul CE? 

Toate produsele din construcții acoperite de RPC trebuie: 

- să posede etichetarea CE pe ambalaj 

- să fie însoțite de o declarație de performanță (DOP) 

Această declarație de performanță este un document ce stabilește și confirmă caracteristicile 

(calitative ) esențiale pentru aplicațiile specificate. Conținutul declarației de performanță este 

stabilit clar în cadrul RPC. Această declarație trebuie pusă în orice moment la dispoziția 

clientului (distribuitor sau utilizator final) și trebuie arhivată pentru o perioadă de 10 ani 

(disponibilă pentru consultare). 

 

Angajamentul Coloseum Green Solutions față de clienții săi privind calitatea 
produselor furnizate: 

 Toate produsele furnizate de noi acoperite de RPC dispun de marcajul CE. 
 Pentru toate produsele acoperite de RPC, va fi pusă la dispoziția clientului o declarație 

de performanță emisă de producător. 
 Toate informațiile necesare vor fi disponibile în timp util, cu asistența de care este 

nevoie. 

Pentru întrebări și/sau precizări suplimentare, vă puteți adresa echipei noastre. Ne va face mare 

plăcere să vă informăm și să vă sfătuim. 

 

 


