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Declaração de Desempenho No í4.6
(De acordo com o Anexo lll do Regulamento no 305/201 1 , de 09 de Março de 2011)

CIP: 4046 - Lancil Reto Segurança.
(Código de identificação único do produto-tipo)

Dimensões e data de produção identificadas no produto/em balagem.
(Número do tipo, do lote ou da série, ou quâisqueroutros elementos que permitâm a ldêntificaçâo do produto de construção, nos termos do n.o 4 do artigo 11,o)

Lancis e rampas pré-fabricadas em Betão.
(Uiilização ou utilizaçôes pÍevi§tas do produto dê constÍução, dê acoÍdo com a especificação técnica harmon zada aplicá\el, talcomo previsto pêloÍâbricante)

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

Não Aplicável.
(Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandalário cujo mendeto âbÍangê os actos especiícedos no n.o 2 do ârligo 12-ô)

Sistema de Avaliação e VerificaÇão da Regularidade do Desempenho 4.
(Sistema ou sistemâs de a\âllação e veriícâção de regula dade do desempenho do produto de construção tal como preústo no enêxo V)

EN 1340:2003+AC:2006.
(No caso de ume declaração de desempenho relatiVa a um produto de construçáo abÍengido por uma norma harmonizada)

Não aplicável.
(No caso de uma declaração de desempenho relativa a um pÍoduto de conslÍução paÍa o qual ienhe sido em tidâ umã Avâliação Técnica Europeia)

Desempenho declarado:

C€

2.

1.

7.

3.

4.

R

b.

9.

Características êssênciais
Desempenho EspeciÍicações

Técnicas
HarmonizadasPavimento Exterior

Emissão de amianto Nâo relevante

EN 1340:2003+AC:2006

Resistência ao Escorreoamento/ Deslizamênto Satisfatório
Condutibilidade Térmicâ Nâo Relevante

Desêmoênho ao Fooo Extêrior Não Relevante
Durabilidade Satisfatório

ReaÇão ao Fooo Nâo Relevante

Resistência à Flexão Resistência lvlínima I Classê Marcâ
à3.5 IúPa 1 S

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

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 fabricante.

UNIOÁDE DEPROOIJÇAO DE LOUROrrarllrai0i a...r;r . rFLl

uNrDÂDE DE PfioouçÁo DELousÀDo

GPS r rr ': rr 1i! rr tr
Ê L]: !L]L':rn ]' l] r r::!l

'ri r:ra i r., r:'.rrL aÉit r.r i ir)L

Louro, 3 de

(Assinatura)
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