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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
Nr. MTGDC 01/01.09.2022 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Set de produse și accesorii METIGLA pentru evacuarea controlată a apelor pluviale de pe acoperișuri

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

Identificarea se face după codul elementelor componente ale setului de produse și accesorii 
METIGLA, în cele două dimensiuni disponibile 125/88 și 165/100 mm. 

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii:

Setul de produse și accesorii METIGLA se utilizează la clădiri civile, industriale şi agricole pentru 
colectarea, dirijarea şi evacuarea apelor pluviale de pe acoperişuri tip şarpantă către sistemele de 
canalizare. 
Setul de produse și accesorii METIGLA se folosește atât la construcţiile noi cât şi pentru construcţiile 
care se reabilitează, în medii cu agresivitate medie, de tip urban şi/sau industrial. 

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului:
S.C. METIGLA S.R.L., com. Ceptura, Jud. Prahova, Tel: +40 244.445.800, Fax: +40 244.445.801,
email: info@metigla.ro

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

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:
Agrementul tehnic în construcții nr. 016-03/690-2022

7. Performanța produselor:

Caracteristici Standardul de 
încercări 

Performanţă declarată Specificaţia tehnică 
de referință 

Material - Oțel DX52/DX53+Z275 
acoperire metalică, zinc min. 275 g/m2 

SR EN 10346:2015 

Protecție organică EN ISO 2808 PUR 35 μm/35 μm SR EN 10169:2022 
Dimensiuni secționale - jgheab 125/burlan ф 88 

jgheab 165/burlan ф 100 
SR EN 612:2006 

Forma Verificare 
vizuală 

Forma elementelor componente ale setului 
corespunde specificației 

Fișă tehnică sistem 
pluvial Metigla 

Toleranţe la dimensiuni şi formă - Abaterile se încadrează în limitele impuse de 
standard 

SR EN 612:2006 

Aspect Verificare 
vizuală 

Suprafaţa produselor este netedă fără pete, 
exfolieri, acoperiri în exces, băşici, fisuri sau alte 
defecte 

Fișă tehnică sistem 
pluvial Metigla 

Diametrul bordajului - jgheab: clasa X 
burlan: clasa X 

SR EN 612:2006 

Încercare la căldură umedă continuă 
(93%RH, 40°C, 720 ore) 

EN 60068-2-78 Fără deteriorări sau modificări de aspect Agrement tehnic nr. 
016-03/690-2022

Încercare la variații de temperatură 
(720 ore/90 de cicluri de expunere 
4 ore la -40°C, 4 ore la 100°C) 

EN 60068-2-14 Fără deteriorări sau modificări de aspect Agrement tehnic nr. 
016-03/690-2022

mailto:info@metigla.ro


 

 

METIGLA SRL 
Ceptura, Prahova, 107126, Romania 
T +40 244 445 800  |  F +40 244 445 801 

RO 12727666 | J29/188/2000 
RO71 BRDE 300S V048 7947 3000 
RO49 INGB 0005 0081 8707 8914 

metigla.ro 

 

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: ICECON S.A., Laboratorul ICECON TEST 
Bucureşti, Şos. Pantelimon, nr. 266, Sector 2, CP 3-33, email: icecon@icecon.ro 

Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la 
punctul 4. 

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: 

Director General,        
Ing. Cristian MĂTĂȘEL       

Data: 01.09.2022 
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