
ICIMENTEIRADCLOURO SA

Declaração de Desempenho No 2.5
(De acordo com o Anexo lll do Re$rlamento no 305/201 1, de 09 de Março de 2011)

CIP: 1210 - Bloco Maciço Reto
(Codigo oe identiíiceção inico do produto-tipol

Dimensões e data de produção identificadas no produto/em balagem.
(NÚmero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquêroutros elementos que permitam a identificâção do produto dê construção, nos termos do n.o 4 do artigo 11.o)

Bloco para Alvenaria.
(Ulilização ou utilizações prêüstâs do produto de conslÍução, de acordo corÍr â especificação técnica harmonizada eplicávet, tal como preústo p€to íabÍicanie)

ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 426.1-926 V. N. Famalicão.
(Nome, designâção comerciâi ou mârca comercial reg steda e endereço de contacto do fabricânte, nos termos do n.o 5 do artigo 11.o)

Não Aplicável.
(Se aplicável, nome e endereço de contecto do mandatário cujo mândato abrange os ectos especificedos no n..2 do artigo 12,.)

Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 4.
(Sistemâ ou sistemas de eveliâção e verificação dâ aegularidade do dêsêmpenho do produio de construÇão tal como previslo no anexo V)

EN 77 1-3:2011 .
(No ceso de uma declarâção de desempenho relâtiva a um produto de construção abrangido por uma norme hermonizada)

Não aplicável.
(No câso de uma decleração de desempênho .elativa a um produto de construçâo pare o qual tenhe sido emitida uma Avaliação Íácnica Europeia)

Desempenho declarado:

c,§
1.

2.

3.

4.

5.

^

7.

9.

Características essênciais Desempenho
Especificações

Técnicas
Harmonizadas

Tolerâncias dimensionais Catesoria D1 (+3/-5 mm)

EN 771-3t2O11

AbsorÇão de água por capilaridade s sq/m'.s
Variacões dimensionais s 1.3 mm/m

Resistência ao aelo/deoelo DND
Reacão ao foqo Classe A1

Coeficientê de difusão de vaoor de áoua 5Í5
Resistência ao corte 0.'15 Nimm'

Resistência à compressào > 10 N/mm'?
NãoDesêmpenho

10. O Desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é confoíme 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.

uNrDÁDEDEPRoDUÇÁoDELouRoi{]I]L]'T tJ: 
'L'IER 

IDJFC

GPS r.r.r rn :i rrn:r: ,lil

Ê ,Lr: DÍrrl .:iar! r pÉPL nr\ t]ltr :0.rRrJ

t 0ai!1 r5: ral .rl.l
Ê rJl;: rr: t0t !tll

uN oÀDEDE PRoDUçÁoDE Lo!sÀDo

GPs !:r rr 1i i,,i i: N!

ir ni rrD 5_ r/, r1 LaL51!a

r:,!la1 ;ir t!- arutl

,tP ra: Ea FÀr,,iÀ: a/\o
1i! Pari,lLitL

3 de Junho de

(Assinatura)
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