
,4CIMENTEIRADCLO URO :-] A C€
Declaração de Desempenho No 2.1

(De acordo com o Anexo lll do Regutamento n" 305/201 1, de 09 de Março de 20í 1)

CIP: 10í0 - Bloco Normal.
(Código dô identificação único do produto-tipo)

Dimensões e data de produção identificadas no produto/em balagem.
(Número do tipo, do lote ou dâ sêrie, ou quaisqueÍ outíos êlêmentos que permiiem e identiÍcação do produto de construçáo, nos termos do n.'4 do artigo 1'1.")

Bloco para Alvenaria.
(Utili:eçáo ou utilizaçôes pÍevistas do produto de construção, dê acordo com a especiflcação técnicâ hâÍmonizedâ aplicável, tel como pÍêüsto pelo íâbricanle)

ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.
(Nome, designação corneÍcialou marca comercial registada e endereço de coniacto do íebricante, nos teÍmos do n." 5 do artigo 11.")

Não Aplicável.
(Se aplicá!€|, nome e endêreço de contâcto do mandâtário cujo mandalo abrange os actos especiícedos no n,o 2 do artigo 12.')

Sistema de Avaliação e Verificação da Regulaíidade do Desempenho 4.
(Sislema ou sistemas dê avâliação ê vêrificeção de reguleridâde do dêsempenho do pÍoduio de construção tal como pÍêvisto no anexo V)

EN 77í-3:2011.
(No caso de uma declaraçáo de dêsempenho rêlativâ â um produto de construção ebrangido por uma norma harmonizada)

Não aplicável.
(No cêso de uma declaÍação de desempenho relativa â um pÍoduto de conslrução para o qual tenha sido emitida uma A\€liação Técnica Europêia)
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Características essenciais Desêmpenho
EspeciÍicações

Técnicas
Harmonizadas

Tolêrânciás dimênsiônâis Cateooria D'l í+3/-5 mm)

EN 771-3:2011

Absorcão de áqua oor caDilaridade s 50/m' s
Variacões dimensionais

Rêsistênciâ âo oêlo/deoelo DND
Reâcão ao Íooo Classe A1

Coêficiente de difusáo de vaDor de áoue 5í5
Resistência ao corte 0,'15 N/mm'

Resistência à compressão > 4 N/mm'
DND - Desempenho Nâo Determinado

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

A prêsente 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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Louro, 3 de Junho de 2013
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