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7. EN 15258:2008.
(No caso de uma declaração de desempênho relati!€ a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada)

O CERTIF realizou uma auditoria no âmbito do Sistema 2+ e emitiu um Certificado de Conformidade CE nô 1328-CPD-0164.

8. Não aplicável.
(No caso <le uma declatação de desempenho relaüva â ufi produto de construção para o qual tenha sido enitida ena AÉlia9áo Íéênica Eu@pêia)

9. Desempenhodeclarado:
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Declaração de Desempenho No í0.2
(De acordo com o Anexo lll do Regulàmento no 305/20í 1 , de 09 de Março de 201 1)

CIP: 5569-3b - Muros de Contenção com Método de Marcação 3b. Muro MS.
(Código de idêntiÍcâÇão único do pÍodutoiipo)

Dimensões e data de produção identificadas no produto/em balagem.
(Número do tipo, do loiê ou da séde, ou quâisquer outros elêmenios que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n-'4 do ârtigo'l'1.')

Elementos de Muros de Suporte prefabricados em betão armado
(Utilizâção ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a espêciÍcâção técnica harmonizâdâ âplicável, telcomo previsto pelofabricante)

ACL - A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163,4761-926 V. N. Famalicão.
(Nomê, designeção comercial ou marcâ comercial regisiede e endeÍeço de contâcto do fabÍcântê, nos termos do n.'5 do artigo 11.o)

Não Aplicável.
(Se aplicável, nomê e êndereço de contacto do mandetário cujo mendeio âbÍenge os actos especificâdos no n.o 2 do artigo 12.o)

Sistema de AvaliaÇão e Verificação da Regularidade do Desempenho 2+.
(Sistema ou sistêmas de aveliâção ê vêriÍcâção dâ Íegularidade do desêmpênho do produto de construção taL como preüsto no anexo V)

Caractêrísticas êssenciais Desempenho
Especif icações Técnicas

Harmonizadas
Resistência à Compressão Fck = 37 N/mm'?

EN í5258:2008

Tensâo de Rutura à Tracão do Aco Frk = 540 N/mm2

Limite de Elasücidade do AÇo Fyk = 500 N/mm2

Resistência lvlecânica Projeto dimensionado de acordo com o REBAP

Durâbilidade Satisfatória

Permeabilidade^/apo Aqua Desempenho náo determinado

10. O Desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente Dêclaração de Desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante, indicado no ponto 4.

Manuel Leitão Oliveira e Silva, Presidente do Conselho de Admlnistração, assina por e em nome do fabricante.

UNIDÁDF DEPNODUçAO DÉ LOURO

uNroaDE DE PRoDUçÁo DELou5ÀDo
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Louro, 3 de Junho de 2013

(Assinatura)


	DD_10.2_Muros 3b (MS)
	FTP muro MS1

