
DEcLARAcA0 DE DESEMPENHO (1 revisão)

N° 4DICJL

1 Codigo de identificação Unico do produto-tipo: 4D

2. NOmero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de
construçao, nos termos do n.° 4 do artigo 11.0:

AC 14 reg 35/50 (BB)

______ _____ _______ _______

3. Utilização ou utilizaçöes previstas do produto de construção, de acordo corn a especificação técnica
harrnonizada aplicável, tal corno previsto pelo fabricante:

EN 13108-1 - misturas beturninosas, especificaçoes dos materials - parte 1: betão beturninoso destinado a
estradas, aeroportos e outras areas de circulaçao

4. Norne, designaçao comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do
n.° 5 do artigo 11.0:

Contec - Contruçao e Engenharia, sa

Rua deAnsião, 31 00-474 Pombal

5. Se aplicavel, nome e endereço de contacto do rnandatário cujo mandato abrange os atos especificados no n.° 2
do artigo 12°:

Não aplicável

6. Sisterna ou sisternas de avaliaçao e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal
corno previsto no anexo V:

Sistema 2+

7. No caso de urna declaraçao de desempenho relativa a urn produto do construção abrangido por uma norma
harmonizada:

Apcer - Associação Portuguesa de Certificação N.° 0866

(norne e nümero de identiflcação do organismo, se pertinente)

realizou auditoria de acompanharnento no ârnbito do sistema do controlo de produçäo em fábrica

(descricâo das tarefas efetuadas enquanto terceiros referidos no anexo V)

e emitiu certificado de conform dade do controlo do produçao em fábrica

(certificado de regularidade do desernpenho, certificado de conformidade do controlo de produçao em fábrica,
relatórios de ensaio/cálculos - conforme o caso)

8. No caso de uma declaração de desernpenho relativa a urn produto de construçäo para o qual tenha sido ernitida
uma Avaliacao Técnica Europela:

Não apicáveI

(norne e nürnero de identificação do organism o de avaliaçao técnica, se pertinente)

ernitiu

(némero de referenda da Avaliacao Técnica Europeia

corn base em

(nOmero de referenda do documento de avaliaçao europeia)

realizou --- no ámbito do sistema

(descrição das tarefas efetuadas enquanto terceiros referidas no anexo V)
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eernitiu

(certificado de regularidade do desempenho, certificado de conforrni’dade do controlo de produçâo ern fábrica,

relatOrios de ensaios/cálculos - conforme o caso)

9. Desempenho declarado

Notas ao quadro:

1. A coluna 1 deve conter a lista das caracteristicas essenciais tal corno determinadas nas especificacoes

técnicas harmonizadas para a utilização ou utflizaçoes previstas indicadas no ponto 3.

2. Para cada caracteristica essencial constante da coluna 1 e de acordo corn os requisitos do artigo 6.°, a

coluna 2 deve indicar o desernpenho declarado, expresso por nIvel ou classe, ou por rneio de urn descricao

correspondente as caracteristicas essenciais respetivas. As letras NPD (Desernpenho Não Deterrninado) são

indicadas se não for declarado nenhurn desernpenho.

3. Para cada caracteristica essencial constante da coluna 1, a coluna 3 deve conter:

a) A referência datada da norrna harrnonizada correspondente e, se pertinente, o nürnero de referenda da

docurnentação técnica especifica ou adequada utilizada;

ou

b) A referenda datada do docurnento de avaliação europeia correspondente, se disponivel, e o nOrnero de

referenda da Avaliaçao Técnica Europeia utilizada.

Caracteristicas essenciais Desempenho Especificacoes técnicas harmonizadas
(ver nota 1) (ver nota 2) (ver nota 3)

Porosidade Vmr25 EN 13 108-1:2006 + EN 13108-1:2006/
AC:2008

SensibNidade a agua NPD
que corresponde a

Resisténcia a abrasao pneus pitonados NPD
NP EN 13 108-1:2011

Reacaoaofogo NPD

Vazios preenchidos corn beturne VFBm6o%

VFB,aso%
Vazios na mistura de agregados VMAm,i4

Ternperatura da rnistura 150°C a 190°C

Granulornetria (% rnaterial passado)

Peneiros % declarada Fuso adotado

20,000 rnrn 100 100 a 100

14,000 rnrn 91 90 a 96

10,000 rnrn 73 67 a 77

4,000 rnrn 48 41 a 52

2,000 rnrn 34 28 a 40

0,500 rnrn 14 11 a 18

0,125 rnrn 6 6 a 10

0,063 rnrn 5,2 5,0 a 7,2

Percentagem de ligante” Brn2(4,7%)

A cornpactaçSo dos provetes de ensaio, conforrne a referéncia C,1 .3 da EN 13108-20

Os requisitos relativos a % de Hgante forarn corrigidos de acordo corn a seccSo 5.3.1 da NP EN 131 08-1
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N° 4D/CJL

Quando, nos termos do artigo 37.° ou do artigo 38°, tenha sido utilizada documentaçäo técnica especIfica, Os
requisitos a que o produto obedece:

Não aplicavel

10. 0 desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme corn o desernpenho declarado no ponto 9.

A presente declaraçäo de desernpenho e ernitida sob a exciusiva responsabUidade do fabricante identificado no
ponto 4.

Assinado por e ern norne do fabricante por:

Filipa de Jesus Gornes - Responsável pelo controlo de produçao ern fábrica

(norne e cargo)

Pombal, 22 dejaneiro de 2014

(Ioca e data de ernissao) ,/sinatura

//
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