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Declaração de Desempenho

No

2.2

(De acordo com o Anexo lll do Regúlamento no 305/20'11, de 09 de MarÇo de 201 1)

CIP: í011 - Bloco Facê à Vista.

1.

(Código de identiÍcaÇão único do produto-tipoj

Dimensões e data de produção identificadas no produto/em balagem.

2.

(NúmeÍo do tipo, do lote ou dá série, ou quaisquer ouÍos elementos que permitam e identificação do produto de construção. nos têÍmos do n." 4 do artigo 11.o)

Bloco para Alvenaria.

J.

(Utilização ou utilizações preüstas do produto de constÍução, de acordo com a espêcificâção técnica harmonizada aplicávê|, talcomo prêvisto peloíabricante)

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

4.

(Nome, designação comercialou maÍce comercial registada e endereço dê contâcto do fabricante, nos lermos do n..5 do artigo'11..)

5.

Não Aplicável.
(Se aplicável, nome ê ondereço de contacto do mendâlário cujo mandato abrange os actos êsp€cificados no

6.

n.'2 do artigo

12,0)

Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 4.
(Sistema ou sistemas de âvaliação e veÍiícação da regularidade do desempenho do pÍoduto dê construção tel como preüsto no ansxo V)

EN 771-3:2011.

7.

(No caso de uma declaração de desempenho relativâ a um produto de construção abrangido por uma noÍmâ hermonizâda)

Não aplicável.

8.

(No caso de uma declaração dê desempenho relativa a um produto de construção para o qualtenhâ sido emitida uma AvaliaÉo Técnica Europêiâ)

Desempenho declarado

9.

Características essenciais

DND

-

Tolerâncias dimensionais
Absorcão de áoua oor caoilaridade
VariaÇôês dimênsionais
Resistência ao qelo/deoelo
Reacão ao foqo
CoeÍiciente de difusão de vaDor de áqua
Resistência ao corte
Resistência à compressâo
Desempenho Não

Desempenho
Cateqoria D1 í+3/-5 mm)
< í 1 q/m'.s
s 1,3 mm/m
DND
Classê A1

Especificações
Técnicas
HaÍmonizadas

EN771-312011

5115

0.15 N/mm'
à 3 N/mmz

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

No 2.3

(De acordo com o Anexo lll do Regulamento n' 305/201í, de 09 de Março de 201 1)

CIP: 1012 - Bloco Face à Vista HidroÍugado.

1.

(Código de identificação único do produto-tipo)

Dimensões e data de produção identificadas no produto/embalagem.

2.

(NÚnêro do tipo, do lote ou da série, ou queisquêr outros elêmentos que permitâm a identiÍcação do pÍoduio de constÍução, nos termos do

n.o 4 do

artigo 11.0)

Bloco para Alvenaria.

J.

(Utilização ou utilizeções preüstas do produto de construção, de acordo com â especiÍicação técnica harmonizâda âplicá\êI, tâl como preüsto pelo fabricante)

4.

ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163,4761-926 V. N. Famalicão.
(Nomê, designação comerdâlou mârca comercial registada ê êndêrêço de contâcto dofabricante, nos termos do n..5 do artiqo 11..)

Não Aplicável.

5_

(Se aplicá\61, nome e endereço de coniacio do mândâiário cujo mandato abrange os actos espêciÍcados no

6.

n.'2 do artigo

12,o)

Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 4.
(Sistema ou sistemas de araliação e verificação da regularidedê do desompenho do produto de conslrução lal como prêvisto no ênexo V)

ÊN 77 1-3:2011

7.

.

(No câso de uma declaração de desempenho relati\€ â um produto de construçâo abrangido poÍ umê norme hârmonizada)

Não aplicável.

8.

(No caso de umâ declaração de desempenho re etive â um produto de conslruçâo para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europêiâ)

9.

Desempenho declarado

Especificações
Técnicas
Harmonizadas

Características essenciais

Desêmpenho

Tolêrânciãs dimênsionâis
Absorcão de áoua oor caDilaridadê
VariaQões dimensionais
Resistência ão oelo/dêoelo
Reacão ao foqo
CoeÍiciente de diÍusão de vaoor dê áoúa
Resistência ao cortê
Resistência à compressão
Nâo Determinado

Cateooria Di í+315 mm)
s 2 q/m'.s
s 1.3 mm/m
DND

ClasseAl

EN 771-3:2011

5115

0,15 N/mm'
à 3 N/mm'z

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

