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Declaração de Desempenho No 2.6
(De acordo com o Anexo lll do Regulamento no 305/201 1, de 09 de Março de 2011)

CIP: 1310 - Bloco Maciço Curvo.
(Cód go de identiÍcâção único do produto-ípo)

Dimensões e data de produção identificadas no produto/em balagem.
(Número do iipo, do loiê ou dâ séÍie, o! qualsquerouÍos elementos que permitam a identiícação do produto de consirução, nos termos do n." 4 do ertigo 1'1.')

Bloco para Alvenaria.
(L,tilizâção ou utilizações previstas do produto de construção, de âcordo com a êspêciíicação técnica harmonizada aplicável, talcomo previsto pelofâbricânte)

ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Montê do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.
(Nome, designâção comercialou marca comercial registade e endeÍêço dê contecto do fabÍicante, nos termos do n,o 5 do artigo 1'1.ô)

Não Aplicável.
(Se âplicável, noíne e endeÍeço de contacto do mandatáÍio cujo mandato abrange os actos espêciÍcâdos no n..2 do artigo '12..)

Sistema de Avaliação e Verificação da Rêgularidade do Desempenho 4.
(Sistéma ou sistemas dê avaliaçáo e veriÍcâção dâ rêgulâridade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V)

EN 771-3:2011.
(No caso de uma declaração de desêmpenho releti\,? â um pÍoduto de construção abrangido poÍ umâ norme heÍmonizedâ)

Não aplicável.
(No câso de uma declaração de dêsempênho relativa â um produto de construção para o qual tenhe sido emilida uma Avaliação Técnicâ Europeia)

Desempenho declarado:

C,F
1.

7.

J.
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5.

6.

8.

9.

Característicâs essênciais Desempenho
EspeciÍicações

Técnicas
Harmonizadas

Tolerâncias dimensionais Cateooria D1 í+315 mm)

EN 771-3:2011

AbsorÇão de áqua por capilaridade s sq/m'.s
VariaÇões dimensionais s 1,3 mm/m

Resistência ao qelo/deqelo DND
Reacão ao foqo Clesse A1

CoeÍiciente de difusão de vaoor de áoua 5115

Rêsistência ao coúe 0.15 N/mm'
Resisténcia à compressão z 10 N/mm'

DND - Desempenho Não Detêrminâdo

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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