DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
N°: CPR-DoP-FR-027

1. Código de identificação único do produto-tipo:

MW - EN13150
2. Identificação do produto de construção em conformidade com o artigo 11, parágrafo 4
do Regulamento n°305/2011:

ROCKPLAK
(Ver a etiqueta do produto)
3. Uso ou usos previstos para o produto de construção:, em conformidade com a norma
harmonizada aplicável, previsto pelo fabricante:
Isolante térmico para aplicações em edificação (ThIB)
4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contato do
fabricante, em conformidade o artigo 11 parágrafo 5 do Regulamento n°305/2011:
ROCKWOOL Peninsular, S.A.U.
Pol. Industrial de Caparroso, Crta de Zaragoza, Km 53,5-31080-Caparroso (Navarra)
5. Nome e endereço de contato do representante mandatado:
Não aplicável
6. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de
construção nos termos do Anexo V do Regulamento n º 305/2011:
AVCP Sistema 3 para as restantes características
7. Declaração de desempenho de um produto de construção coberto pela norma
harmonizada:
CSTB (Organismo notificado n° 0679) tem feito determinação do produto-tipo e ensaios
iniciais de tipo realizados em amostras colhidas pelo fabricante, realizado no âmbito de
sistema 3.
CSTB tem emitido os relatórios de ensaio correspondentes.
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8. Declaração de desempenho de um produto de construção para o qual foi emitida una
avaliação técnica europeia:
Não aplicável
9. Desempenho declarado:
Especificações técnicas
harmonizadas

Desempenho
Reacção ao fogo (para situações de
exposição)
Permeabilidade ao vapor de água
(para controlar a difusão de
humidade)

A2-s1,d0

Permeabilidad sin barrera de vapor P1

Resistência à flexão

CONFORME

Resistência ao choque *
Índice de isolamento sonoro direto
(condições de uso final)*

*

Absorção acústica *
Resistência térmica (m2.K/W) por
espessura **

EN 13150 : 2005

*

*
1.40 espesura 13+48+13 mm

* NOTA. Estas características dependem do sistema e serão fornecidas na documentação do fabricante dependendo
do uso pretendido.
** Consulte a etiqueta resistência declarada / espessura

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 exclusiva responsabilidade do fabricante
identificado no ponto 4.

Assinado pelo fabricante e em seu nome por:

Pedro Luis Fernandez Cano
Business Unit Director
Barcelona, 1 de julio de 2013

CPR-DoP-FR-027_portugués

2

Versión 0 (1/07/2013)

