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Declaração de Desempenho No í4.2
(De acordo com o Anexo lll do Regulamento n" 305/201 1 , de 09 de Margo de 2011)

1.

CIP: 4042

-

Lancil Reto Facêtado.

(Código de identiícaçáo único do produto-tipo)

2.

Dimensões e data de produção identificadas no produto/em balagem.
(Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto dê constmção, nos termos do n.o 4 do artigo 11.o)

3.

Lancis e rampas pré-fabricadas em Betão.
(Ulilizâção ou utilizâçóes prêüstes do produto dê construção, dê âcoÍdo com â especiíca€o técnice hermonizada eplicável, talcomo previsto pelofabricante)

4.

ACL - A Cimenteira do Louro, S.4., Monte do Louro, Louro, Ap.163,4761-926 V. N. Famalicão.
(Nome, designaçáo comerciel ou marce comerciel rêgistâdâ ê êndeÍeço de contâcto do ÍabÍlcân1e, nos teÍmos do

5.

n.'5 do ertigo 1'1.')

Não Aplicável.
(Se aplicá\el, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.o 2 do artigo 12.')

6.

Sistema de Avaliação e Verificação da Regulâridade do Desempenho 4.
(Sistema ou sistemas de avaliação e veriÍcação da Íegularidade do desgmpenho do prodúo de consÍuçáo tel como previsto no anexo V)

7.

EN 1340:2003+AC:2006.
(No caso de uma declaração de desempenho relati\€ a um produto de constÍução âbrângido por uma noÍma harmonizadâ)

Não aplicável.
(No caso de uma declaraçâo de desempenho relali\€ a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma A\€liação Técnica Europeiâ)

9.

Desempenho declarado:

EspeciÍicações
Técnicas
Harmonizadas

Desempenho

CaÍactêrísticas êssenciais

Pavimento Exterior
Não relevante
Satisfatório
Não Rêlêvante
Não Rêlêvantê
Satisfatório
Não Rêlêvântê

Emissâo de amianto
Resistência ao Escorreqamento/ Deslizamento
Condutibilidâdê Iérmica
Desêmoênhô ão Fooo EÍêrior
Durabilidade
Reacão ao Foqo
Resistência à Flexão

Resistência
>3.5

lvlínima

NrPa

EN 1 340:2003+AC:2006

Classe

1

I

I

l\,4arca

S

10. O Desem penho 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 em nome do fabricante.
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