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Declaração de Desempenho No 8.í
(De acordo com o Anêxo lll do Regulamento no 305/201 1 , de 09 de Março de 2011)

CIP: 5559C - Canalete.
(Código de jdeniifrcação único do produto-tipo)

Data de produção identificada no produto/em balagem.
(Número do tipo, do lote ou da série, ou queisqueroutÍos elementos que permltâm a identiícaçáo do produto de construção, nos termos do n.o 4 do artigo 1'1.')

Canais de drenagem para zonas de circulação de peões e veículos.
(Uiilização ou utilizações prêvistas do produto de constução, dê ecordo com a especiÍcação técnica harmonizâde âplicável, tal como pÍeüsto pelo fâbÍicânlê)

ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.
(Nome, designação comercialou marca comercial rêgislede ê êndêreço de coniacto do fabricante, nos termos do n.'5 do ertigo 11,o)

Não Aplicável.
(Sê eplicá\r'o|, nomê ê êndêreço de contâcto do mandatário cujo mandato abrange os ectos especificedos no n.o 2 do artigo '12.')

Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 3.
(Sistême ou sistêmes dê evaliaÇáo e verificação da regularidade do dêsêmpenho do produto de constÍução ial como previsto no anexo V)

2.

3.

4.

Â

7. NP EN 1433:2008.
(No caso de uma declaraçáo de desêmpenho relali\€ a um produto de construção abrangido por umâ norma harmonizâdâ)

O CTCV realizou a determinação do produto tipo, no âmbito do sistema 3 e emitiu os relatórios dê ensaio com os n. n.o": 570/07,
57 I tO7 . 572t07 .

8. Não aplicável.
(No caso de uma declaração de desempenho rêlâtiva â um produto de construção pâíâ o quel tenhâ sido emitida uma Avaliação Técnica Europeiâ)

9. Desempenhodeclarado:

Características êssenciais Desempenho
Especificações

Técnicas
Harmonizadas

Estanquidade Estanque

NP EN 1433:2008Classe de forQa A 1s

AbsorÇão de Água
NIédia Classe

s6,5%

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

A presente Declaração de Desempenho é emitida sob a exclusiva responsâbilidade 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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Louro, 3 de Junho de 2013
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