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Declaração de Desempenho No 2.4
(De acordo com o Anexo lll do Regúamento no 305/201 1 , de 09 de MarÇo de 2011)

CIP: 1110 - Bloco Reforçado
(Código de identiÍcação único do produlolipo)

Dimensões e data de produção identificadas no produto/em balagem.
(Número do tipo, do lote ou da série, ou qualsquer outÍos elemêntos que pernitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.'4 do ertigo í í-')

Bloco para Alvenaria.
(lJtilizâção ou utilizeç6ês preüstes do pÍoduto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, talcomo preüsto pelofâbricânte)

ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, 4p.163, 4761-926 V. N. Famalicão.
(Nome, designaçâo comercial ou marca comercial regisiada e êndereço de coniacto do fabricante, nos termos do n.o 5 do artigo 11.')

Não Aplicável.
(Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandaÉrio cujo mandato abrangê os aclos sspêcificados no n." 2 do ârtigo 12.')

Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 4.
(Sistêma ou sislemâs dê avâliâção e veriÍcâçáo de regularidade do dêsempenho do produto de construção tal como previslo no anêxo V)

EN 771-3:2011.
(No caso de ume declaração de desempenho relativa a um produto de construção âbíangido por uma norma haÍmonizade)

Não aplicável.
(No caso de uma declaração de desempenho relaliva a um produto de construção para o qual tenhe sido emiuda uma Avaliação Técnica Europeia)

Desempenho declarado
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Características essenciais Desempenho
Especificações

Técnicâs
Harmonizadas

Tolerânciâs dimênsioneis Cateaoria D1 í+3/-5 mm)

EN 771-3:2011

Absorcão de áoua Dor caoilaridade < sq/m'.s
Variacóes dimensionais < 1.3 mm/m

Resistência ao qelo/deqelo DND

Reacão ao íoqo ClasseAl
CoeÍiciente de difusão de vaDo. de áqua 5115

Resistência ao corte 0.15 N/mm'
Resistência à comoressão > 7.5 N/mm'

DND _ Nâo

'10. O Desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente Declaração dê Desempenho é emitida sob a êxclusiva responsabilidade do fabricante, indicado no ponto 4.

Manuel Leitão Oliveira e Silva, Presidente do Conselho de Administração, assina por e em nome do íabricante.
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Louro, 3 de Junho de

(Assinatura)
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