
ICIMENTEIRADCLOURO 3A

Declaração de Desempenho No í0.í
(De acordo com o Anexo lll do Regulamento no 305/201 1, de 09 de Março de 2011)

1. CIP: 5569-3a - Muros de Contenção com Método de Marcação 3a. Muro VSL.
(Código de idêntiÍcaÉo único do produto-tipo)

2. Dimensões e data de produÇão identificadas no produto/em balagem.
(Número do tipo, do lote ou da série, ou quâisquer outros elementos que permitam e idêntiÍcaçâo do produto de construção, nos termos do n.o 4do artigo 11..)

3. Elementos de Muros de Suporte prefabricados em betão armado
(Utillzeção ou utilizaçõês preüsias do produto de construção, de acordo com a especiÍicâção técnica harmonizede eplicável, tal como previsto pelo fâbricânte)

4. ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão.
(Nome, designação comercialou marcâ comeÍcial registada e endereço de contacto dofabricânte, nos termos do n." 5 do arligo 11.")

5. Não Aplicável.
(Se aplicável, nome ê ende.eço de contecto do mandatário cujo mandato ebrange os actos especiícedos no n.o 2 do artigo í2.o)

6. Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 2+.
(Sistema ou sistemâs de âvaliação e verificação de regulãridade do desempenho do produlo de construção ial como prêvisto no enexo V)

7. EN í5258:2008.
(No câso de uma declarâção dê desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizede)

O CERTIF realizou uma auditoria no âmbito do Sistêma 2+ e emitiu um Certificado de Conformidade CE n. 1328-CPD-0'164.

Não aplicável.
(No caso de uma doclâração de desempenho relati\ã a um pÍoduto de construção para o qual tenha sÍdo emitida uma A\€liação Técnica Europeia)

Desempênho declarado:

C€
11

9.

Características essênciais Desempenho EspeciÍicaçôes Técnicas
Harmonizadas

Resistência á Compressâo Fck = 45 N/mm'z

EN 15258:2008

Tensão de Rutura à TraÇão do Aco Ftk = 540 N/mm'z

Limite de Elasticidade do Aao Fyk = 5OO N/mm'z

Resistência Mecánica Projeto dimensionado de acordo com o REBAP
Durabilidâdê Satisfatória

PermeabilidadeÂ/apo Água Desempenho não determinado

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.

Manuel Leitão Olivêira e Silva, Presidente do Conselho de Administração, assina por e em nome do fabricante.
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Louro, 3 de Junho de 2013


