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Declaração de Desempenho No 14.8
(De acordo com o Anexo lll do Regulamento no 305/2011, de 09 de Março de 201 1)

CIP: 4048 - Lancil Reto Sargeta.
(Cód go de identiÍcação único do produto-llpo)

Dimensões e data de produção identificadas no produto/embalagem.
(Número do iipo, do lote ou da sé e, o! quaisquer outros elementos que permitam a identiícaçâo do produto de construção, nostermosdo n,0 4 do adigo'11,ô)

Lancis e rampas pré-fabricadas em Betão.
(Utilizaçâo ou utilizações previstas do prodLrio dê construção, de âcordo com â especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante)

ACL - A Cimenteira do Louío, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.
(Nome, designação comêrcialou marca comerciâl íegistâda e endereço de contacto dofabricante, nos termos do n.o 5 do artigo 1'1,")

Não Aplicável.
(Se eplicáwl, nome e endereço de contacto do mandalário cujo mandato abrenge os actos especificados no n.' 2 do artigo 12.')

Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 4.
(Sistema ou sistemes de â\,âliação e vêÍificação da regulaÍidade do desempenho do produto de construção tal como preústo no anexo V)

EN 1340:2003+AC:2006.
(No caso de uma decleração de desêmpenho telati\€ a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada)

Não aplicável.
(No caso de uma decleração de desempenho relali\€ a um produto de construção para o qual tenhe sido êmilidâ umâ A\€lieção Íécnicâ Europêia)

Desempenho declarado:
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Características essenciais
Desempenho Especificações

Técnicas
HârmonizadâsPavimênto Exterior

Emissão de amianto Não relevante

EN 1340:2003+AC:2006

Resistência ao Esconeaamento/ De6lizamento SatisÍatório
Condutibilidâdê Térmica Nãô Relevante

Desêmoenho ao Fooo Extêriôr Não Relevente
Durabilidade S atisfatório

Rêecão âo Fooo Nâo Relevante

Resistêncie à Flêxão Resistência Mínima I Classe I Marca
>3,5MPa | 1 I S

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.

Manuêl 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

(Assinatura)


	DD_14.8_Lancil Reto Sargeta
	FTP - Lancil Sarjeta
	FTP - Lancil Recto Sarjeta 1000 x 250 x 150 x 120
	FTP - Lancil Recto Sarjeta 1000 x 250 x 240 x 200




