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Declaração de Desempenho No 2.15

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

CIP: í810 - Bloco Cofragem,
(Código de identificação único do pÍoduto-tipo)

Dimênsões ê data de produÇão identificadas no produto/embalagem.
(Númêro do tipo, do loie ou da sé e, ou q uaisquer oúÍos elementos quê permitam a identificação do produto de construção, nos teÍmos do n." 4doârligo 11.")

Bloco para Alvenaria.
(Utilização ou utilizaçõês previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, ial como preüsto pelo febricânie)

ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.
(Nome, designação comercialou marca comercial registada e endereço de contacto do íabricanie, nos termos do n,o 5 do artigo'11.o)

Não Aplicávê|.
(Sê eplicá\,e|, nome e endereço de contacto do mândatário cujo mandâto abrânge os âctos êspeciÍcados no n.'2 do ertigo 12.Ô)

Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 4.
(Sisieme ou sistêmes de aváliâção ê verificâção de regularidade do desempenho do produto de consiruçáo lal como preüsto no anexo V)

ÊN 77 1-3i2011 .

(No caso de ume declâraçáo de dêsempenho releti!€ á um pÍodulo de constÍução abrangldo por ume noÍma harmonizada)

Não aplicável.
(No ceso d6 uma declaração de desêmpenho relativa á um produto dê constíuçáo para o quelienha sido emitida uma A!âliação Técnica Europeia)

Desempenho declarado:

06

1.

7.

2.

4.

6.

9.

Características essenciais Desêmpenho
EspêciÍicações

Técnicas
Harmonizadas

Íolerâncies dimensionais Catêooriã D1 í+3/-5 mm)

EN 771-3:2011

Absorcão dê áoua oor caoilâridadê
VaÍiacões dimensionais < 1-3 mm/m

Resistência ao oelo/deoelo DND
Reacão ao foao Clesse A1

Coeficiêntê de difúsão dê vaoor dê áoua 5115
Resistência ao corte 0.15 N/mm'

Resistência à compressâo > 4 N/mm'
DND - Desempenho Não 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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