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Declaração de Desempenho No 2.7

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

CIP: 14í0 - Bloco Lintel.
(Código de identificação único do produto-tipo)

Dimensões e data de produção identificadas no produto/em balagem.
(Número do tipo, do lotê ou dâ série, ou quaisquer outros elementos que permilam a identificação do produto de construção, nos termos do n,o 4 do artigo 11.")

Bloco para Alvenaria.
(Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de âcordo com a êspeciÍcação técnica haÍmonizada aplicável, lal como pÍeüsto pelo fabÍicenlê)

ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.
(Nomê, dôsignação comercialou marca comêrcial Íêgisladâ e endereço de contâcto do fabricante, nos iermos do n," 5 do artigo 11,.)

Não Aplicável.
(Se aplicável, nome ê êndêreço dê contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos êspecificados no n." 2 do arligo 12.')

Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 4.
{Sistema ou sistemas de avaliação e veÍiíceção de regu ârldâde do desempenho do produto de construção tal como previslo no anexo V)

EN 771-3:201í.
(No câso de uma declaração de desempenho reletive â um produto de construção abrangido por umâ norma harmonizada)

Não aplicável.
(No caso de uma declaÍação de dêsempenho rêlativa â um pÍoduto de construgão para o qual tenhe sido emitide umâ Avâlieção Técnica Europeia)

Desempenho declarado:

0CI

1.

2.

4.

Ã

rr.

7.

8.

9.

Características essenciais Desempenho
EspeciÍicaçõês

Técnicas
Harmonizadas

Tolêráncias dimensionais Câteooriâ D1 í+3Á5 mm)

EN 7h-3:2011

Absorcáo de áoua oor caoilaÍidadê s 50/m'.s
Variaaôes dimensionais s13mm/m

Resistência ao qelo/degelo DND
Reecão eo Íôoo Classe A1

Coeficiente de difusáo de vapor dê áqua 5t15
Rêsistênciâ eo cortê 0,15 N/mm'

Resisténcia à compressão z 4 N/mm'
DND _

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)

3 de Junho de
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Declaração de Desempenho No 2.8
(De acordo com o Anexo lll do Reguiamento no 305/201 1, de 09 de Março de 201 1)

ClPt 1411 - Bloco Lintel Face à Vista.
(Código de identificaçáo único do produto-tipo)

Dimensões e data de produÇão identificadas no produto/embalagem.
(Númêro dotipo, do lote ou da séÍie, ou quaisquê. outros elêmentos que pêrmiiam a identificação do produto de construção, nos termos do n.'4 do artigo 11.')

Bloco para Alvenaria.
(Utiliza€o ou uílizâções previstas do produto de construção, dê acordo com a especificação técnica harmonizada aplicá\€|, tal como pÍevisto pelo fâbricentê)

ACL - A C,menteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.
(Nome, designação comercielou marca comeíc al registada e endereço de contacto do íabricante, nos termos do n.o 5 do artigo 11.o)

Não Aplicável.
(Sê aplicável, nome e endereço de contacto do mandatá o cujo mandato abrange os ectos especiÍcados no n.'2 do artigo 12.Ô)

Sistema de Avaliação e Veriíicação da Regularidade do Desempenho 4.
(Sistema ou sistemas de a\,?liâçáo 6 ve ficação dâ Íegulâridedê do desempênho do produto de construçáo tal como preüsto no anexo V)

EN 771-3:20í 1.
(No câso de uma declaraçâo de deseÍnpenho Íelâtivâ â um produto de construção abrangido por uma noÍma harmonizada)

Não aplicável.
(No ceso dê uma declaração de dêsempenho relativa a um píodulo de construção para o quâl tênhâ sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia)

Desempenho dêclarado

C€

2.

1.

7.

2

4.

6.

8.

9.

Características essenciais Desempenho
Especificaçôes

Técnicas
Harmonizâdas

Tolerâncias dimênsionais Cateooria D'l í+3/-5 mm)

EN 771-3..2011

AbsÔlcão dê áouá ôor cãoilâridãdê s '11 q/m'.s

Variacôes dimensionais < 1.3 mm/m

Rêsistênciâ ao oelo/dêoêlo DND
Reacâo ao foqo ClasseAl

Coeíciente de difusão de vaoor de áoua 5115

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

DND - Desêmpênho 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, Prêsidente do Conselho de Administração, assina por e em nome do fabricante.
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Declaração de Desempenho No 2.9
(De acordo com o Anexo lll do Regulamento no 305/20í 1, de 09 de Março de 2011)

ClPt 1412 - Bloco Lintel Face à Vista Hidrofugado.
(Código de identificação único do pÍoduto-tipo)

Dimensões e data de produção identificadas no produto/em balagem.
(NúmeÍo do tipo, do lote ou de série, ou quaisqueÍ ouÍos elemêntos quê peÍínitam e identiÍicação do produto de construção, nos têmos do n.ô 4 do artigo 11.o)

Bloco para Alvenaria.
(l.liilizâção ou utilizêções previstas do produto de construção, de acordo com e especiícação técnica harmonizada aplicável, tâl como previsto pelo fabricante)

ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.
(Nome, designação comercial ou marca comercia registada e enderêço de contâcto do íâbricante, nos termos do n.o 5 do artigo 1 I -')

Não Aplicável.
(Se aplicável, nome e endeÍêço de coniecto do mandâtário cujo mandato abrange os actos especiícados no n.o 2 do artigo 12.o)

Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 4.
(Sistema ou sistemas de â!€liação e veÍificâçáo de rêgule dadê do desempenho do produto de constÍução tal como preüsto no anexo V)

EN 771-3t2O1'1.
(No caso de uma declaração de desêmpênho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada)

Não aplicável.
(No câso de uma declaração de desempênho releliva a um produto de construçáo para o qual tenha sido emitida uma A!ãliação Técnica Europeia)

Desempenho declarado

C€
1.

7.

2.

J.

4.

5.

6.

9.

Caractêrísticas êssênciais Desempenho
Especificações

Técnicas
Harmonizadas

Tolerâncias dimensionais Cateaoria D1 í+3/-5 mm)

EN 77í-3:201'l

AbsorQão de áqua por capilaridade s 2 alm'.s
Variaaões dimensionais s 1.3 mm/m

Resistência ao qêlo/deqelo DND
Reacão ao Íoqo Classe A1

Coeficiente de diÍusão dê vâoor dê áoua 5115

Resistência ao cortê 0.'15 N/mm'
Resistência á comoressão > 3 N/mm'

DND - Desempenho Náo Determinado

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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	FTP - Bloco Lintel
	FTP - Bloco Normal Lintel 500 x 150 x 200
	FTP - Bloco Normal Lintel 500 x 200 x 200
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