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Declaração de Desempenho No 2.13
(De acordo com o Anexo lll do Regulamento no 305/201 í, de 09 de Março de 201 1)

CIP: 1611 - Bloco Pilar Duplo Face à Vista.
(Código de idêntiíceção único do pÍoduto-tipo)

Dimensões e data de produção identificadas no produto/em balagem.
(Número do iipo, do lote ou da sédo, ou quaisquer outros elementos que peÍmitaín e idêntificaçâo do produto dê construção, nos termos do n..4 do artigo 11..)

Bloco para Alvenaria.
(Uiilizâção ou utilizaçe€s previstas do produto de conshuÉo, de acordo com a especificeção técnica harmonizada aplicável, tal como previsio pelo Íâbricante)

ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.
(Nome, designeção comercialou marca comerciâl rêgistâda e endereço de contacto do febdcante, nos termos do n,o 5 do artigo 11,.)

Não Aplicável.
(Sê eplicável, nome e endêreço de contâcto do mandaÉrio cujo mandeto ebrenge os âctos especificados no n,o 2 do ârtigo 12.")

Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 4.
(Sisiême ou sisiemas de avâlieção ê vêriÍcaÉo da regularidade do desempenho do produlo de construção tal como previsto no anexo V)

EN 771-3:201 1.
(No caso de uma declerâção dê deseÍnpenho relativa a um produto dê constução âbrângido por uma norma harmonizade)

Não aplicável.
(No caso de uma dêclaração de desempenho relativa a um produto dê construção pâra o qual tenha sido êmitida uma Avaliação Técnica Europeia)

Desempenho declarado

C€
1.

2.

a

4.

5.

6.

7.

8.

v.

Caractêrísticas êssencieis Desempenho
EspeciÍicaçõês

Técnicas
Harmonizadas

Tolerâncias dimensionais Cateqoria D'l (+3/-5 mm)

EN 771-3:2011

Absorcão dê áqua oor caoilaridade s 11 o/m'z.s

VariaQões dimensionais < 1,3 mm/m
Resistência ao qelo/dêqelo DND

Reacão ao foqo ClasseAl
Coeíiciente de difusão de vapor dê áqua 51',t5

Resistência ao corte 0,15 N/mm'
Resistência à compressão > 3 N/mm'

DND _ NãoDesempenho

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)
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