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Declaração de Desempenho GE No 6.2
(De acordo com o Anexo lll do Regulamento no 305/20í'1, de 09 de Março de 2011)

CIP: 35í0CR30 - Caixa de Derivação Glasse de Resistência 30.
(Código dê identiÍcação único do produto-tipo)

Dimensões e data de produção identificadas no produto/embâlagem.
(Númêro do tipo, do lote ou da série, ou quaisquerouiros elemêntos quê p€Ímitam a identificação do produto de construção, nos termos do n..4 do artigo 11.o)

Componente pré-fabricado para uso numa caixa de inspecção.
(Utilização ou utilizações prêüstes do produio de construção, de acordo com e êspêciÍicâção técnica harmonizada aplicável, talcomo prêüsto pêlo fabricante)

ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.í63, 4761-926 V. N. Famalicão.
(Nome, dêsignação comercialou merce comeÍciâl registada e endereço de contacto do fab cante, nos têrmos do n,.5doertigo 11..)

Não Aplicável.
(Se aplicá\,e|, nome e endereço de contacto do mândaÉrio cujo mandato âbrange os actos especificâdos no n..2 do artigo 12.0)

Sistema de Avaliação e VeriÍicação da Regularidade do Desempenho 4.
(Sistema ou sistêmes dê avaliâção e verificação da regularidâde do desemp€nho do pÍoduto de construção tal como preúslo no enexo V)

Declaração de Desempenho relativa à norma harmonizada NP EN 1917i2011.
(No caso de uma dedaÉção de desempenho rêlativa e um píoduto de conskução abrangido por uma noma harmonizâda)

Não aplicável.
(No caso de uma declaração de dêsempênho relativâ a um produto de conskuçâo para o qualtênhâ sido emitida uma A!ãliação Técnica Europeia)

Desempenho declarado:

C€
1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Caractêrísticas qssenciais Desempenho
Especificaçôês

Técnicas
Harmonizadas

Estanquidade Sem fugas na caixa de derivação para uma pressáo lnterior de 30 kPa
í0.30 bãr)

NP EN 1917:20í'1
Durabilidade Dimensionamênto adeouado às condicôes normais do servico

Resistência à
Compressão

Diametral

Classê dê Resistênciâ Resistência Mínima (kN/m)
800x800

30
24

1000xí000 30

10. O Desempenho do produto identificado nos pontos í e 2 é conforme com o desempenho dêclarado 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, Presidênte do Conselho de Adminjstração, assina por e em nome do fabricante.

L]NIDADE OE PROOUçAO DE LOURO-ra! ar i.fraLrrli L:rLr!a

GPS.,rr:a 
' 

irr it tl
i PDr r:)rr !it5r rEPErr tu;r Lllrrll

uN DÀDEDE PRoDUçÀooE LousÂDo
PRiar,rar ir ::r:::ri !Li!liirrl
GPs .r l rr ra rrLa 

_: a'l

R Ui NuLrirk ii i L.ltr5rrr:l

:n iÉl ta !Á|rL iÀil
:.,:: r Jr,; ifr r,,r r't! aac f-cri-aq-

(Assinatura)


	DD_6.2_Caixa Derivação 800 e 1000
	FTP_CaixaDerivação_1000x1000



