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Declaração de Desempenho No 17.1
(De acordo com o Anexo lll do Regulamento no 30512011, de 09 de Março de 20í 1)

1.

CIP: 5010N2

-

Separador de Via New Jersey N2.

(Código de identificâção único do produto-tipo)

2.
3.
4.
5.

Data de produção identificada no produto/em balagem.
(Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisqueroutros elementos que permitam a identificaçâo do produto dê consirução, nos teÍmos do n.' 4 do ertigo 1'1.')

Sistemas de Retenção Rodoviários.
(Utilização ou úilizações prêvistes do produto de constr!ção, de acordo com â especiícação técnica harmonizada aplicável, tel como previsto pelo fabricante)

ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163,4761-926 V. N. Famalicão.
(Nome, designação comercialou marca comercial Íegistada e endêreço de coniacto dofabricante, nos termos do n," 5 do arirgo 11.')

Não Aplicável.
(Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandâtário cujo mandalo abrange os actos especificados no

6.

7.

n.'2 do artigo 12,")

Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 1.
(Sistema ou sislêmas dê avaliâção e verificação da Íegularidadê do dêsêmpenho do produto de construção tal como prêvisto no ânexo V)

EN 13í7-5:2007 +A2t2O12l ACt2012.
(No ceso de ume declareção de desempênho relaii\€ a um produto de construçáo abrangido por uma norma haÍmonizadâ)

O CERTIF realizou uma auditoria no âmbito do Sistema 1 e emitiu um Certificado de Conformidade CE

8.

9.

n' 1328-CPD-0164.

Não aplicável.
(No caso de ume declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qua tenhâ sido emitida uma Avaliaçáo Técnica Europêie)

Desêmpenho declarado:

Características essenciais
Método de ensaio

TB

Dêsempenho
TB 32

,I1

N2

Nível dê ContenÇão

Nívelde Grâüdade dê Colisão

c

B

LarouÍa Útil Normalizada

Classe W2

Dê,flexão Dinámica Normalizada

0,2m

classeW6
12m

Resistência à comDre6são do betão de acordo com a EN 20ê1

Classe C25l30

Resistência à exposicão do bêtão de acordo com a EN 20ô1

Classe XC2

Rêsistência à RemoÇão de Neve
Aco da Armadura
Recobrimento Mínimo

EspêciÍicações Técnicas
Harmonizadas

EN

1

31

7-5:2007+42:20121 ACt2012

Classe 4
ASOO

NR

35 mm

'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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(Assinatura)

