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1. Código de identificação único do produto-tipo: PavimentoCerâmicoPrensadoa seco com absorçáode água (0,5 % <EbS3 %) - Grupo
Blb - GL - Anexo H
2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos
termos do n.o4 do artigo I 1.o:Marcadona embalagem
3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal
como previsto pelo fabricante: Pavimentocerâmicoprensadoa seco para interiore exterior
4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.o5 do artigo 11.o:
Primus Vitória - Azulejos, S.A.
R. João GonçalvesNeto, no66 - Apartado2
3811-801Aradas - Aveiro- Portugal
Telefone:+351 234 400 500
Fax: +35í 234 400 509
Email:qeral@primusvitoria.com
5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n,o 2 do artigo 12.o:Não
aplicável
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no
anexo V: Sistema4
7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:'EN
14411:20'12
8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação
Técnica Europeia: Não Aplicável
9. Desempenho declarado:

de substanciasperigosas(cádmioe
>700N (Espessura<7,5 mm)

EN 14411:2O12

Escorregamento(coeficientede atrito)

NPD - DesemoenhoNão Determinado
10. O desempenho do produto identificado nos pontos í e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidadê do fabricante identificado no ponto 4.
Assinado por e em nome do fabricante por:
Aveiro,19 de Junhode 2013
A Presidentedo

de Administração
Çoncelho
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(Dra.Amelia Vitória)
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