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Não aplicável.
(No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de constr!ção perâ o quâl tenha sido êmitidâ umâ Aveliâção Técnice Europoiâ)

Desempenho declarado:

,4CIMENTEIRADOLOURO 3 A

í1

Declaração de Desempenho No 10.í
(De acordo com o Anexo lll do Regulamento no 305/2011, de 09 de Março de 20í'1)

CIP: 5569-3a - Muro VSL.
(Código de identificação único do produio-tipo)

Dimensões e data de produção identificadas no produto/em balagem.
(Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitrâm â identiÍcaçáo do produto de consiÍução, nos termos do n-o 4 do artigo 1í.ô)

Elementos de Muíos de Suporte prefabricados em betão armado
(Utilização ou utilizações prelistas do produto dê construçâo, de acordo com a especiÍcaçáo técnica harmonizada aplicável, tal como preüsto pelo fabricante)

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 contacto do fabricante, nos termos do n,0 5 do artigo 11,0)

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

Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 2+, Método de Marcação 3a.
(Sisteme ou sistemas de e\€liação e veriÍicâção dá regularidade do desempenho do produto de construção tal como pÍevisto no anexo V)

2.

4.

6.

1.

7. EN í5258:2008.
(No caso de ume dêclâreção de desempenho relati\€ a urn produto de construção abÍangido por uma norma harmonizada)

O CERTIF realizou uma auditoria e emitiu um CertiÍcado de Conformidade no 1328-CPR-02O2.

8.

9.

Caracteísticas essenciais Dêsempenho
Especificaçôes Técnicas

Harmonizadas
Resistência à ComDressão Fck = 45 N/mm'

EN '15258:2008

T€nsão de Rutura â Tracão do Aco Ftk = 550 Nimm'z

Limite de Elastcidade do AÇo Fyk = 500 N/mmz

Rêsistência Mecánica Projeto dimensionado de acordo com o REBAP

Durabilidade Satisfâtória

Permeabilidaddvapo Aquâ Desempenho não determinado

10. O Desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado 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 em nome do fabricante.
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