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Declaração de Desempenho No 2.í4
(De acordo com o Anexo lll do Regulamento no 305/2011, de 09 de Março de 201 1)

ClPi 1711 - Bloco Acústico Face à Vista.
(Cód go de identificaçâo único do produto-tipo)

Dimensões e data de produção identificadas no produto/embalagem.
(Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identiÍcação do produto de construçáo, nos tormos do n.'4 do ârtigo 11.')

Bloco para Alvenaria.
(Utilizaçáo ou utilizeçõês preüstas do produlo de constÍuçáo, de ecordo com â especiíicâção técnica haÍmonizâdâ aplicável, tal como prêvisto pelo fabricentê)

ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.
(Nome, dêsigneção comerdâlou marce êomôrciâl registâdâ e ender€ço de contâcio do íab cante, nostermos do n.'5 do artigo'11.')

Não Aplicável.
(Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandaio abÍange os actos especiÍcedos no n.'2 do artigo 12,o)

Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 4.
(Sistema ou sistemes de e!âlieção e verificeção dâ regulâridâdê do dêsempenho do produto de construção ial como previsto no anexo V)

EN 771-3:2011.
(No caso de uma declaÍação de desempenho relativa â um produto de consÍução âbÍangido por uma norma haÍínonizada)

Não aplicável.
(No ceso de uma declaÍação de desempenho relativa a um produto de construÉo paÍa o qual tenha sido emitida uma A€liação Técnica Europeia)

Desempenho declarado
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Caractêrísticâs essenciais Desempenho
Especificações

Técnicas
Harmonizadas

Tolerânciâs dimênsiônâis Câtêoôriâ Dí Í+3/-5 mm)

EN 77'1-3:20'11

Absorcão de áqua Dor caoilaridade s '1'Í o/m'.s
Variacôes dimênsiona,s <13mm/m

Resistência âo oelo/dêoelo DND
Reecão eo Íooo ClesseAl

CoeÍiciente de diÍusão de vaoor de áqua 5115

Resistência ao corte 0.15 N/mm'?

Resistência à compressão > 3 N/mm'
Condutibilidadê Térmicã êouivâlêntê {10.drv) 1.37 w lr],K

lsolamento aéreo ao ruido L _!yessqlúO!!a3pdireto I Formâs oeométrices
950 Ko/ m"

DND - Desempenho Nâo Determinado

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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Louro, 3 de Junho de 20í 3
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