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Declaração de Desempenho No 6.1
(De acordo com o Anexo lll do Regulamento no 305/20í 1, de 09 de Março dê 20í 1)

CIP: 35í0CR50 - Caixa de Derivação Classe dê Resistência 50.
(Código de idêntiÍcação único do pÍoduto-tipo)

Dimênsões e data de produção identificadas no produto/embalagem.
(Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos quê peÍmitam a identificação do produto de constução, nos termos do n.'4 do artigo 11-')

Componente pré-fabricado para uso numa caixa de inspecção.
(Utilização ou utilizâçôes preüstas do pÍoduto de construção, de acordo com e especiflcação técnica harmonizada aplicálel, tâl como preüsto pelo fâbricante)

ACL - A Cimênteira do Louro, S.A., Montê do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.
(Nome, designação comercialou íneíca comêrcial rêgislede e êndêreço de coniacto do fabricente, nos têrmos do n,0 5 do ariigo 11,o)

Não Aplicável.
(Se aplicrável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abÍangê os actos especiicados no n.'2 do ârtigo 12.0)

Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 4.
(Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do dêsempenho do produio de conslÍução talcomo preüsto no anexo V)

Declaração de Desempenho relativa à norma harmonizada NP EN 1917:2011.
(No caso de uma declaração de desempenho relati!ã a um produto de construção abÍangido por umâ notma haÍmonizeda)

Não aplicável.
(No caso de uma declaração de desempenho relati\€ a um produto de conskução para o qualtenha sido emitida uma Avaliação Técnicâ Europeia)

Desempenho declarado:

C€
1.

7.

2.

o.

4.

5.

6.

o-

9.

Características essênciais Desempenho
EspeciÍicações

Técnicas
Harmonizadas

Estanquidade Sem Íugas na caixa de derivação para uma pressão lnterior de 30 kPa /0,30
bar)

NP EN 1917:20'11
Durabilidade Dimensíonamento adequado às condiÇões normais do servieo

Resistência à
Compressão

Diamêtral

Classe de Resistência Resistência Mínima (kN/m)
400x400

50
20

500x500
600x600 30

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 êm nome do fabncante.
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(Assinatura)


