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Declaração de Desempenho

No

í3.1

(De acordo com o Anexo III do Regulamento no 305/201 1, de 09 de Março de 2011)

1.

CIP: 5015

Marmocim Liso.

-

(Código de identificaçáo único do pÍoduto{ipo)

2.

Modêlo, dimensões e data de produção identificados no produto/em balagem.
(Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer ouiros elementos que peÍmitam e identiÍcação do produto de construção, nos termos do n." 4 do ârtigo 11.")

3.

Lajetas pré-fabricadas em betão para pavimento.
(Uiilizaçâo ou utilizaçôes prêüstâs do produto de construgão, de acordo com a especiíceção técnica haÍmonizada aplicável, tal como preüsto pêlo fabricentê)

4.

ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.
(Nomê, designação comerciel ou marcâ comercial registada e endereço de contâcto do fâbricante, nos iermos do n,o 5 do artigo 11,0)

Não Aplicável.
(Se aplicá\,e|, nome e endereço de contacto do mandetário cujo mândâto abÍange os actos especiicados no n,ô 2 do eriigo '12..)

6.

Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 4.
(Sistema ou sisiêmas de avaliação e veriÍcação da regularidade do desempenho do pÍoduto de construção tal como preüsto no anexo V)

7.

EN 1339:2003+AC:2006.
(No caso de umã declaÍação de desempenho rêlativa a um produlo dê construção âbrangido por uma norma harmonizada)

Não aplicável.
(No caso de uma declâÍeção dô dêsempenho relativa a um produto dê construção pera o qualtenha sido emitida uma A!âliação Íécnicâ Europeia)

9.

Desempenho declarado:

Características essenciais
Emissão de amianto
Resistência âo Esconêoâmentô/ Deslizamento
Condutibilidade Térmica
Desempenho ao Fooo Exterior
Durabilidade
Rêâcão âo Fooo
Resistênciâ à Rotura

EspeciÍicações
Técnicas
Harmonizadas

Desempenho

Pavimênto lnteÍior

Pavimento EÍerior

Aorovado

Não relevante
30
Não Relevante
Não Relevante
Satisfatório
Não Relevante

30

1.24 w I imK\
Não Rêlêvantê
Satisfatório
Clâssê A1
Resistência Mínima

Clessê

IVIârca

> 5 À/Pâ

3

U

EN 1339:2003+AC:2006

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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Louro, 3 de Junho de 2013
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(Assinatura)

