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Domeniu de aplicare

Această specificaţie tehnică este valabilă pentru achiziţia de către Delgaz Grid S.A. a şnurului de
etanşare a îmbinărilor filetate cu diametre cuprinse între ½” ÷ 4”.

6.2

Cerinţe tehnice

6.2.1 Caracteristici generale
Şnur impregnat pentru etanşarea filetelor în instalaţiile de gaze naturale:
Şnurul de etanşare destinat ţevilor filetate şi fitingurilor utilizate în instalaţiile de gaze naturale este
pre-impregnat, multifilar din fibre sintetice nețesute, fără întărire şi se înfăşoară direct pe filet.
Permite reajustarea poziţiei post-asamblare (ARp). Îndeplineşte cerinţele standardului SR EN
751/2 : 2002 „ Materiale de etanşare pentru racorduri filetate în contact cu gaze din familia 1, 2 şi 3
de gaze şi cu apă caldă. Partea 2: Compoziţii cu etanşare nedurificabile.”

6.2.2 Caracteristici tehnice
Şnurul de etanşare a îmbinărilor filetate are următoarele caracteristici tehnice:
- rezistenţă la infestarea cu ciuperci, mucegai, bacterii, la oxidare;
- rezistenţă chimică absolută la produsele chimice, solvenţi şi acizi;
- clasa de compoziție de etanșare: ARp;
- rezistenţă la temperatura : – 20°C ÷ +70°C;
- presiune maxima de utilizare: 5 bar (încadrarea în testele de la cap.7.2/ SR EN 751-2:2002);
- compoziția de etanșare nu trebuie să provoace coroziunea suprafeței filetului din oțel;
- șnurul de etanșare din fibre sintetice nețesute trebuie să fie impregnat cu pastă de etanșare,
iar cantitatea de unitatea de suprafață nu trebuie să fie mai mică de 90% din valoarea
declarată de producător;
- nu este inflamabil şi nu arde.

6.2.3 Marcaj produs
Marcarea se va face pe ambalajul produsului şi trebuie să conţină informaţii relevante despre:
- numele (marca) producătorului sau al furnizorului;
- clasa în care este inclus şnurul, conform SR EN 751/2: 2002 (ARp);
- aplicația tipică – instalații în general;
- marcajul unic de identificare, care asigura trasabilitatea (ex: numărul șarjei) și data de
fabricație sau data de expirare;
- cantitatea de compoziție de etanșare din ambalaj;
- domeniul de utilizare şi condiţii de utilizare (diametrul filetului/număr de înfășurări);
- instrucțiuni esențiale de utilizare, depozitare și limitări posibile;
- greutatea / lungimea (dacă este cazul);
- măsurile de precauție la manipulare și eticheta de securitate.
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6.2.4 Cerinţe privind ambalare, manipulare, transport, depozitare produs
Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă la manipularea din
timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care
ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună
stare la destinaţie şi să nu se degradeze în condiţii normale de depozitare. Ambalarea se va face în
cutii, tuburi sau alte ambalaje adecvate condiţiilor de exploatare şi depozitare. Ambalajul va trebui
sa fie dotat cu un sistem de taiere al şnurului la lungimea dorită de utilizator. Fiecare ambalaj
trebuie să aibă inscripţionat data producerii/ambalării şi data expirării garanţiei acordate produsului.
Transportul produselor în locaţiile achizitorului se va face de către furnizor la adresele indicate de
către Delgaz Grid S.A. in comenzile de aprovizionare.
La livrare produsele trebuie sa fie însoţite de documentele specificate la capitolul 6.2.6 “Cerinţe
privind documentele însoţitoare produselor” redactate în limba română.
Pentru depozitarea de lungă durată, producătorul va furniza date privind condiţiile de depozitare.
6.2.5 Cerinţe speciale
• Eşantioane şi/sau fotografii edificatoare ale produselor, care se vor oferta, a căror
autenticitate trebuie demonstrată. Oferta tehnica va fi însoţita de Fisa tehnică a produsului
eliberată de producător şi autentificată (ştampilată şi semnată).
• Perioada de garanţie a produselor: minimum 36 de luni de la data livrarii.
• Declararea duratei medie de viată a produselor – nu se acceptă modificarea proprietăţilor
fizico – chimice a produselor pe parcursul duratei medie de viaţă;
• Înlocuirea produselor neconforme în perioada de garanţie a produselor. Cheltuielile aferente
soluţionării neconformităţii vor fi suportate de către furnizor. (Conf. L 449/2003republicata, art.9, art.11, alin.1, 3, 5).
• Certificatul de garanţie trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului,
termenul de garanţie, durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului.
(Conf. L 449/2003- republicata, art.20, alin.2).
6.2.6 Cerinţe privind documentele însoţitoare ale produselor
Furnizorul va pune la dispoziţia societăţii Delgaz Grid S.A. următoarele documente (în cadrul
ofertei tehnice):
• copie a documentului care atestă certificarea sistemului de management al calităţii conform
standardului SR EN ISO 9001, de către un organism de certificare acreditat;
• copie a ofertei tehnice in format electronic, pe un stick de memorie USB 2.0;
• dovezi privind valabilitatea certificatului sistemului de management al calităţii şi monitorizarea
regulată de către organismul de certificare (dacă este cazul);
• fişele tehnice ale produselor (vor cuprinde condiţiile exprimate prin caracteristici, însuşiri,
proprietăţi şi toate informaţiile referitoare realizării-producerii produselor);
• fişa de securitate (date referitoare la sănătate, siguranţa în exploatare şi protecţia mediului
ambiant) – daca este cazul;
• certificat de garanţie – model;
• certificat de calitate – model;
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• Documente de conformitate ale produselor: potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din
Hotărârea Guvernului 622/2004, în vederea punerii pe piaţă a produselor pentru construcţii
atunci când pentru un produs există standarde naţionale aplicabile, produsul se comercializează
pe piaţă însoţit de:
 Declaraţie de conformitate emisă în baza Certificatului de conformitate cu standardul
naţional aplicabil, elaborat de către un organism de certificare acreditat de un organism
de acreditare semnatar al EA-MLA (European Accreditation Multilateral Agreement) – în
România acest organism este RENAR.
• declaraţia de conformitate a producătorului pentru caracteristicile tehnice ale produsului conform
cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010. Declaraţia de conformitate trebuie să conţină cel puţin :
a) identificarea unică a declaraţiei de conformitate;
b) numele şi adresa de contact ale emitentului declaraţiei de conformitate;
c) identificarea obiectului declaraţiei de conformitate;
d) declararea conformităţii produselor cu cerinţele standardelor de fabricare (se va menţiona lista
completă şi clară a standardelor sau a altor cerinţe specifice utilizate la fabricarea produselor);
e) lista cu standardele materialelor utilizate pentru fabricarea produselor;
f) data şi locul emiterii declaraţiei de conformitate;
g) semnătura, numele şi funcţia persoanei autorizate care acţionează în numele emitentului;
h) orice limitare a valabilităţii declaraţiei de conformitate.
• la fiecare livrare produsele vor fi insotite de:
 certificat de calitate;
 certificat de garanţie;
 avizul de însoţire a mărfii;
 instrucţiunile de manipulare, transport şi depozitare specifice produselor livrate;
 norme de securitate a muncii aplicabile la utilizarea produselor;
 declaraţia de conformitate.
Toate actele, documentele şi descrierile, trebuie întocmite în limba română. Traducerile
trebuie certificate şi predate împreună cu textul original.

6.3

Cerinţe privind sistemele de management

Furnizorul și/sau producătorul vor demonstra, cu o copie a certificatului, că au implementat un
sistem de management al calităţii certificat, conform cu SR EN ISO 9001, sau extras din manualul
calității, respectiv procedurile operaționale și instrucțiunile de lucru, că este asigurată permanent
continuitatea caracteristicilor produsului, solicitate în această specificaţie şi garantată de producător
sau prezentarea unei declarații din partea operatorului economic ofertant care să confirme ca
produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform SR EN ISO 9001 sau
conform cerințelor din manualul propriu al calității respectiv, procedurilor și instrucțiunilor de
lucru. Manualul calităţii va fi pus la dispoziţie pentru a fi consultat la sediul producătorului
/furnizorului, la cererea achizitorului, de către specialiştii acestuia, care îşi rezervă dreptul de a
efectuat un audit la producător şi/sau furnizor. În acest sens, cu acordul producătorului, vor fi
prelevate produse din producţia curentă, pentru a fi testate şi verificate într-un laborator terţ.

AVERTISMENT: Documentul este proprietatea Delgaz Grid S.A.
Reproducerea integrală sau parţială a acestui document este interzisă fără acordul scris al Delgaz Grid S.A.

Specificaţie tehnică pentru şnur de etanşare a îmbinărilor filetate

6.4

Pagina 7 / 7

Standarde, norme si ghiduri

Produsele trebuie să respecte reglementările şi standardele în vigoare. Cerinţele normelor şi
reglementărilor specificate trebuie îndeplinite, în condiţiile în care nu există alte cerinţe deosebite.
În cazul în care în conţinutul acestor standarde se face referire la reglementări care au fost abrogate
sau modificate, sunt valabile modificările aprobate ulterior de către instituţiile abilitate. Furnizorul
are obligația ca in cazul in care pe durata de valabilitate a contractului, oricare din standardele de
mai jos vor fi abrogate și înlocuite cu alte standarde echivalente, de către instituțiile abilitate
(ASRO), să depună toate diligentele ca pana la data limita prevăzută in noul standard, să ia legătura
cu producătorul si sa actualizeze toate documentele de conformitate si de calitate ale produselor
contractate si furnizate.
SR EN 751/2 : 2002 „ Materiale de etanşare pentru racorduri filetate in contact cu gaze din familia
1, 2 si 3 de gaze si cu apa calda . Partea 2 : Compoziţii cu etanşare nedurificabile.”
SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 „Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de
furnizor . Partea 1. Cerinţe generale ”
SR ISO 7/1 : 2000 „Filete pentru ţevi cu etanşare in filet. Dimensiuni, tolerante si notare.”
SR EN ISO 228 - 1: 2003 „Filete pentru ţevi fără etanşare in filet. Partea 1. Dimensiuni, tolerante
si notare.”
SR EN 10242 : 2003 / A2 : 2003 „Racorduri filetate de fontă maleabilă”
SR ISO 14001:2005/AC - 2009 “Sistemul de management al mediului.”
SR EN ISO 9001 : 2015 „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.”

Norme:
NTPEE 2008 - Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale.
Trebuie respectate toate normele, reglementările, prevederile, dispoziţiile şi legile valabile în
România, chiar dacă acest lucru nu este indicat în această specificaţie tehnică.
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