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Declaração de Desempenho No 11.2
(De acordo com o Anêxo lll do Rêgulamento no 305/2011, de 09 de MarÇo de 201 1)

CIP: 311OSP - Fundo Caixa Visita DN1000 Série Pesada.
(Código de identificação único do produto-tipo)

Dimensões e data de produção idêntificadas no produto/em balagem.
(Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitâm a identiÍcação do produto de construção, nos termos do n.o 4 do artigo 11.o)

Componente pre-fabricado para uso numa caixa de visita.
(Utilização ou utiljzações previstas do produto de construção, de acordo com a especiÍcação técnica harmonizada aplicrá!€|, tal como preúsio pelo fubricanlê)

ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, 4p.163, 4761-926 V. N. Famalicão.
(NorÍre, designaÉo comeÍcialou maÍca comercial registada e endereço de contacto do íabricanie, nos lermos do n,o 5 do artigo 11.o)

Não Aplicável.
(Se âplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especiÍcados no n.o 2 do artigo 12.")

Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 4.
(Sistema ou sistemas de avaiiação e vêriícaçáo da regularidade do desempenho do produto de construção ial como previsto no anexo V)

NP EN 1917:2011.
(No caso de uma declareção de dêsempenho relâti!ã a um produlo de consiruçáo abrangido por ume norma harmonlzada)

Não aplicável.
(No caso de uma decleraçáo de dê6empenho relati€ a um produto de constÍução pâÍe o qual tenha sido omitida uma Avaliâção Técnica Europeiâ)

Desempenho declarado:

Caractêrísticas êssênciais Dêsêmpênho
Especificações

Técnicas
Harmonizadas

Estanquidade
Sem fugas no cone para uma pressão interior de 50 kPa

(0.5 bar)

NP EN '1917:2011Resistência à Compressão 2 40ÀrPa

Durãbilidade Dimênsionamento adequado às condiÇões normais do
serviÇo

'10. O Desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente Declaração de Desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante, indicado no ponto 4.

Manuel Leitão Oliveira e Silva, Presidente do Conselho de Administração, assina por e em nome do fabricante.
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Declaração de Desempenho No 1í.4
(De acordo com o Anexo lll do Regulamento no 305/2011, de 09 de Março de 2011)

7.

CIP: 3112SP - Fundo Caixa Visita DN1200 Sériê Pesada.
(Código de identificação único do prodúo-Ípo)

Dimensões e data de produção identificadas no produto/embalagem.
(Número do tipo, do lote ou dâ séÍi6, ou quaisquêr outros elêmentos que permitem a identifcaÉo do produto de constÍução, nos têÍmos do n." 4do artigo 11.')

Componente pré-fabricado para uso numa caixa de visita.
(Utilizáção ou utilizaçôes pÍeüstas do produto de construção, dê acordo com â êspeciÍceçáo tócnicâ hâÍmonizede aplicá\ê|, tal como preüsto pelo fabricanie)

ACL - A Cimenteira do Louro, S.4., Monte do Louro, Louro, 4p.163, 4761-926 V. N. Famalicão.
(Nomê, designação coíneÍcialou maÍca comerciâl registada e êndereço de contâclo do fabíicente, nos termos do n,Ô 5 do artigo 11,o)

Não Aplicável.
(Se aplicável, nome e endereço de contâcto do mandatádo cujo mandato abrange os actos êspecificados no n.o 2 do ertigo 12.o)

Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 4.
(Sisteme ou sistemes de â!ãliâção e veriíceção da regularidade do desempenho do produto de conslruÉo tal como prêüsto no enexo V)

Declaração de Desempenho rêlativa à norma harmonizada NP EN 191712011.
(No caso de ume dêclareção de desempênho relaliva a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizade)

Não aplicável.
(No caso de uma dêclaração de desemponho Íelaliva a um produto dê construção para o qualtenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia)

Desempenho declarado:

Características essenciais Desempenho
Especificaçôes

Técnicas
Harmonizadas

Estanquidade
Sem fugas no cone para uma pressão interior de 50 kPa

(0.5 bar)
NP EN 19í7:20í'lResistência à Compressão à 4olvPa

Durabilidade
Dimensionamento adequado às condições normais do

servieo

10. O Desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente Declaração de Desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante, indicado no ponto 4.

Manuel Leitão Oliveira e Silva, Presidente do Conselho de Administração, assina por e em nome do fabricante.
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Declaração de Desempenho No 1í.5
(De acordo com o Anexo lll do Regulamento no 305/201 1 , de 09 de Março de 201 1)

1. CIP: 3í1SSP - Fundo Caixa Visita DN1500 Sériê Pêsada.
(Código de identificação único do produto'tipo)

Dimensões e data de produção identificadas no produto/embalagem.
(Número do ípo, do lote ou de série, ou quâisqueroutros elêmêntos quo pôrmitem a ideniificâção do pÍoduto de consirução, nos iêÍmos do n.o 4 do ârtigo 11.o)

Componente pré-fabricado para uso numa caixa de visita.
(lJtilizâçâo ou utilizaçôes previstas do produto de constução, dê âcordo com a êspeciÍicaQão técnica harmonizada aplicá\el, tal como pÍeüsto pelo fabÍlcante)

ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V . N. Famalicão.
(Nomê, designaçáo comercialou marca comerciel registedâ ê enderêço de contâcto doÍâbricante, nos termos do n." 5 do a(igo 11.")

Não Aplicável.
(Se aplicá\el, nome e endereço de contecto do mendeláÍio cujo mandato abrange os actos especiÍicados no n." 2 do aÉ go 12.')

Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 4.
(Sistema ou sistemes dê evâlieção e vê ficação da Íeguladdade do desempenho do produto de construção tal como preústo no anexo V)

NP EN't917:2011.
(No caso de ume declârâção dê d6sêmpenho relaii\€ a um produto de construçâo abrangido por uma norma harmonizada)

Não aplicável.
(No câso dê umâ declaração de desempenho relali\€ a um produto de construção para o qua tenhâ sido emitida uma Avaliaçáo Técnica Europeiâ)

Desempenho declarado:

Caractêrísticas essenciais Desêmpenho
Especificações

Técnicas
Harmonizadas

Estanquidade Sem fugas no cone para uma pressâo interior de 50 kPa
(0.5 bar)

NP EN 19'17:201íResistência à Compressão à 40t\,4Pa

Durabi,idâde Dimensionamento adequado às condições normais do
serüQo

10. O Desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto L

A presente Declaração de Desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante, indicado no ponto 4.

Manuel Leitão Oliveira e Silva, Presidente do Conselho de Administração, assina por e em nome do fabricante.
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