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Declaração de Desempenho

No 13.16

(De acordo com o Anexo lll do Regulamento no 30512011, de 09 de Março de 201 1)

CIP: 5099 - Trave lmitação Madeira/Deck/Soalho.

1.

(Código de identificação único do produto-tipo)

Data de produção identificada no produto/em balagem.

2.

(Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificaÉo do produlo de construção, nos lermos do n,o 4 do artigo 11,o)

Lajetas pré-fabricadas de Betão.

3.

(Utilização ou úilizâçôês prêvistâs do produto d6 construçâo, dê âcordo com a espêciÍcâção técnica harmonizada aplicálel, 1al como p.eüsto pelo fabricante)

ACL - A Cimenteira do Louro, S.4., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.

4.

(Nome, designação comêrciâlou mercâ comercial rêgisteda e endeÍeço de contacto do íabricante, nos lermos do n,o 5 do arlrgo 1'l.o)

5.

Não Aplicável.
(Se êplicálel, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificâdos no n,0 2 do ertigo 12,")

b.

Sistema de Avaliâção e Veriflcação da Regularidade do Desempenho 4.
(Sistemâ ou sistemas de avaliação e verificação da Íegularidade do desempenho do produlo de construção tal como pÍevisto no anexo V)

EN í 339:2003+AC:2006.

7.

(No caso de uma declaração de desempênho relati\ã a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada)

8.

Não aplicável.
(No caso de uma dêclaração de desempenho relati\€ a um produto de construÉo paÉ o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia)

Desempenho declarado:

9.

Características êssênciais
Emissão de amianto
Resistência ao Escorreoamento/ Deslizamento
Condutibilidadê Térmica
Desêmoênhô âô Fooô Extêrior
Durabilidade
Reacão ao Fooo
EN 1339:2003+AC:2006

EspêciÍicações
Técnicas
Harmonizadas

Desempenho

Pavimento lnterior

Pavimento Extêrior

Aorovado
Satisfatório
L24 w I (mK\
Não Rêlêvantê
Satisfatório
C,âssê A1
Resistência Mínima
> 3.5 lllPa

Não relevante

Satisfatório
Não Relevante
Não Rêlêvântê
Satisfatório
Não Relevante

EN 1339:2003+AC:2006

Classe

IvlaÍca

,|

S

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