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Declaração de Desempenho No 14.1
(De acordo com o Anexo lll do Regul.amento no 305/201 1, de 09 de Março de 2011)

1.

CIP: 4041

-

Lancil Reto Normal.

(Código dê idenliícação único do produto-iipo)

Dimensões e data de produção identificadas no produto/embalagem.
(Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que peÍmitam a idenliíceção do produto de construção, nos termos do

3.

n.'4 do artigo 11.')

Lancis e rampas pré-Íabricadas em Betão.
(Utilizáção ou ulilizâçôes previstes do produto de conslrução, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tâlcomo previsto pêlofâbricente)

4.

ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Montê do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.
(Nome, designâção comeÍciâlou mârce comerciâl rêgisiade e endereço de conlacto do fabricante, nos termos do n,o 5 do artigo 11,")

5.

Não Aplicável.
(Se aplicá\el, nome e endereço de contacto do mandatírio cujo mandato abrânge os âclos êspeciÍcâdos no n," 2 do ariigo 12.o)

6.

Sistema de Avaliação e VeriÍicação da Regularidade do Desempenho 4.
(Sistêmâ ou sistemãs do â,,ãlieção e veriÍcâçáo dâ Íegularidadê do desempenho do produto de construção tal col.ao pÍevisto no ânexo V)

7.

EN 1340:2003+AC:2006.
(No caso de uma declaraçâo dê desempenho rclati\€ a uín produto de construçáo abrangido por uma norma harmonizada)

o.

Não aplicável.
(No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construçáo pere o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia)

9.

Desempenho declarado:

Características essenciais
Emissão dê emiânto
Resistência ao Escorreqamento/ Deslizamento
Condutibilidâdê Térmica
Dêsêmoênho ao Fooo Extêrior
Durabilidâde
Reacão ao Foqo
Rêsistência à Flêxão

Especificações
Técnicas
Harmonizadas

Dêsempênho

Pavimênto Extêrior
Não relevante
Satisfâtório
Nâo Relevante
Nâo Relevante
Satisfatório
Não Rêlêvântê

Mínime
MPâ

Rêsistênciâ
à3.5

EN 1340:2003+AC:2006
Classe

À/larca

1

s

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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