
DEcLARAcA0 DE DESEMPENHO

N.° 11 IBIII/Ibero

1 Cadigo de identificaçao Onico do produto-tipo: 11 IBIII

2. NOmero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identiflcaçao do produto de
construção, nos termos do n.° 4 do artigo 11 .°:

Brita 418 IBIII

3. Utilizaçao ou utilizaçoes previstas do produto de construçao, de acordo corn a especificaçao técnica
harrnonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

EN 12 620 - agregados para betäo

EN 13 043 - agregados para rnisturas beturninosas e tratarnentos superficiais para estradas
EN 13 242 - agregados para materiais não ligados ou tratados corn ligantes hidráulicos utilizados em trabaihos
engenharia civil e na construção rodoviárias

EN 13 139 - agregados para argarnassas

4. Nome, designaçao cornercial ou marca cornercial registada e endereço de contacto do fabricante, flOS terrnos do
n.° 5 do artigo 11 .°:

Iberobrita - Produtora de Agregados, sa

Rua de Ansião, 3100-474 Pombal

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

Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliacäo e verificaçao da regularidade do desempenho do produto de construção tal
como previsto no anexo V:

Sistema 2+

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a urn produto de construção abrangido por uma norma
harmon izada:

Apcer - Associaçao Portuguesa de Certificaçao N.° 0866

(nome e nümero de identificação do organismo, se pertinente)

realizou auditoria de acompanharnento no âmbito do sisterna do controlo de produçao em fábrica
(descriçao das tarefas efetuadas enquanto terceiros referidos no anexo V)

e emitiu certificado de conform idade do controlo de produção em fábrica

(certificado de regularidade do desempenho, certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica,
relatOrios de ensaio/cálculos - conforme o caso)

8. No caso de urna declaração de desempenho relativa a urn produto de construção para o qual tenha sido em itida
uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável

(norne e nOmero de identificacao do organismo de avaliaçao técnica, se pertinente)

emitiu

(nUrnero de referência da Avaliaçao Técnica Europeia

corn base em

(nUmero de referência do documento de avaliaçao europa)
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DEcLARAcA0 DE DESEMPENHO

N° 11 IBIII I Ibero

realizou no ámbito do sistema -

(descricao das tarefas efetuadas enquanto terceiros referidas no anexo V)

eemitiu

(certificado de regularidade do desempenho, certificado de conformidade do controlo de produçao em fábrica,
relatOrios de ensaioslcálculos - conforme o caso)

9. Desempenho declarado

Notas ao quadro:

1. A coluna 1 deve conter a lista das caracteristicas essenciais tal como determinadas nas especificaçOes
técnicas harmonizadas para a utilização ou utilizaçOes previstas indicadas no ponto 3.

2. Para cada caracteristica essencial constante da coluna 1 e de acordo com os requisitos do artigo 6°, a
coluna 2 deve indicar o desempenho deciarado, expresso por nivel ou classe ou por meio de um descriçSo

correspondente as caracteristicas essenclais respetivas. As etras NPD (Desempenho Não Determinado) são
indicadas se não for deciarado nenhum desempenho.

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

a) A referenda datada da norma harmonizada correspondente e, se pertinente, o nümero de referenda da
documentaçao técnica espedifica ou adequada utilizada;

ou

b) A referenda datada do documento de avaiiaçao europeia correspondente, se disponivel, e o nümero de
referenda da Avaliaçao Técnica Europeia utilizada.

Caracteristicas essencials Desempenho EspecificacOes técnicas harmonizadas
(ver nota 1) (ver nota 2) (ver nota 3)

Dimensâo do agregado 4/8 EN 12 620:2002 + Al :2008
(designacao dID)

. Gc85f20 quecorrespondeà

0 (Tolerancia / categoria)

g %de material passado DecIaradFusoadotado NP EN 12 620 2002 + Al 2010

Peneiro 16,000 mm 100 100 a 100

Peneiro 11 200 mm 100 98 a 100

. Peneiro 8,000 mm 90 85 a 100

. Peneiro 4,000 mm 11 0 a 20

Peneiro 2,000 mm 1 0 a 5

Peneiro 0.063 mm 0,7 0 a 4

Teordenos f4

e Forma do agregado grosso - Indice de NPD
achatamento (categoria)

Massa volOmica das particulas secas na 2,68°° Mg/m3, seccSo 8
estufa (valor declarado)

0
W Absorcao de agua 0,4±02%, seccSo 8

(valor_declarado)

Teor em conchas do agregado grosso NPD
. (categoria)

Qualidade dos finos - Equivalente de areia NPD
(categoria)

Qualidade dos finos - Azul de metileno NPD
(categoria)

Resistência a fragmentacao do agregado grosso NPD
(categoria)
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DEcLARAcA0 DE DESEMPENHO

N.° 11 IBIII I Ibero

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

Resisténcia ao desgaste por atrito do agregado NPD EN 12 620:2002 + Al :2008
grosso (categoria)

Cloretos < 0001% que corresponde a
(valor declarado)

NP EN 12 620:2002 + Al:2010Sulfatos soluveis em acido
egona)

Enxofre tota*) < 0,04% (aceite)

, (valorllrnitedeaceitaçao/rçao)____

Const. alteram a presa e endurecimento 29 mm / 96% (aceite)
(varlirnitedeaceacao/rejcao)

c. Teor em humus((* mais claro (aceite)
(valor lirnite de aceitacao/rejeicao)

Contaminante Ieves’ < 0,1%
(valor_declarado)

Estabilidade volumétrica retracao por secagem 0,014% (aceite)
(valor_lirnite de_aceitacao/rejeicao)

Resistência ao geloldegelo do agregado grosso NPD
(categoria)

Reacao álcalis-silica NPD
(valor declarado)

Baridade 1,4 Mg/rn3
(valor declarado)

Descricao petograficat” 98% de calcário e 2% de calcite,
(descrição da rocha) corn forma subprisrnático a

subdiscoidal. rnuito anguloso e
subarredondado de superficie

rugosa/lisa

Dimensão do agregado 4/8 EN 13 043:2002 + EN 13043:2002/
(designacao d/D) AC:2004

Granulometria Gc90/20
, (Teierancia/categona) G que corresponde a
e % de material passado Declarada’ Fuso adotado

NP EN 13043:2004+NP EN 13
Peneiro 16,000 rnrn 100 100 a 100 043:2004/AC 2010

Peneiro 11,200 rnrn 100 98 a 100
°

Peneiro 8,000 rnrn 90 90 a 100

Peneiro 4,000 rnrn 11 0 a 20
E.
‘ Peneiro 2,000 rnrn 1 0 a 5
0

Peneiro 0063 mm 70a 4

Teor de finos
E (categoria)
0 —-—

j Forma do agregado grosso - Indice de NPD
achatamento (categoria)

% de particulas esmagadas e partidas do C10010
agregado grosso (categoria)

ssecar
-

68zOOMg/rnO,seccao8
LI. estufa (valor declarado)

Absorcao de àgua 0,4±02%. seccao 8
(valor_declarado)

Limpeza - Qualidade dos finos - Azu-de-metileno MBFNT
(categoria)

Contaminante orgânicos levesU mLpcO, 1
(categoria)
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DEcLARAcA0 DE DESEMPENHO

N.° 11 IBIII I Ibero

Caracterislicas essenciais Desempenho Especificacoes técnicas harmonizadas
(ver nota 1) continuação (ver nota 2) continuacao (ver nota 3) continuacão

Resisténcia a fragmentacao do agregado grosso NPD EN 13 043:2002 + EN 13 043:2002 /
(categoria) AC:2004

Resistência ao desgaste por atrito do agregado NPD
grosso (categoria) que corresponde a

Resistència ao gelo-degelo NPD
NP EN 13 043:2004 + NP EN 13(categoria)

043:2004 / AC 2010
Baridade 1,4 Mg/rn3

(valor declarado)

Descricao petografica” 98% de calcário e 2% de calcite,
(descricao da rocha) corn forrna subprisrnático a

subdiscoidal, rnuito anguloso e
subarredondado de superficie

rugosa/lisa

Dimensao do agregado
(designacao dID)

4/8 EN 13 242:2002 +A1 2007

que corresponde a

NP EN 13242:2002 + Al :2010

Granulometria G080-20
(Tolerância / categoria) GTNR

% de rnaterial passado DecIarada Fuso adotado

Peneiro 16000 rnrn 100 100 a 100

Peneiro 11200 rnrn 100 98 a 100

Peneiro 8,000 rnrn 90 80 a 100

Peneiro 4,000 rnrn 11 0 a 20

Peneiro 2,000 rnrn 1 0 a 5

Peneiro 0,063 rnrn 0,7 0 a 4

Forma do agregado grosso - indice de NPD
achatamento (categoria)

Massa volümica das particulas secas na 2,68±0 05 Mg/rn3, seccao 8
estufa (valor declarado)

% de particulas esmagadaslpartidas e de
roladas do agregado grosso (categoria)

C9013

Teordefinos f4
(categoria)

Qualidadedosfinos-Equivalente de arela NPD
E (valor lirnite aceitacâo/rejeicaolvalor declarado)

Qualidade dos finos-Azul de metileno NPD
(valor lirnite aceitacâo/rejeicaolvalor declarado)

Res stência a fragmentacao do agregado grosso NPD
(categoria)

Absorcaolsuccao de água Absorcao de agua 0,4±02 %, secçâo 8
(valor declarado)

Sulfatos solüveis em ácido(*) AS02

(categoria)

Enxofre total(*) S,

(categoria)

, Const. alteram a presa e endurecimento 29 rnin I 96% (aceite)

. aiçaoi

Teor em hUmustt mais claro (aceite)

(valor lirnite de aceitacaolrejeicao)

Contaminante leves(*) < 0,1%

(valor declarado)
Resisténcia ao desgaste do agregado grosso

(categoria)
NPD
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N.° 11 BIII I Ibero

Caracteristicas essenclais Desempenho Especificacaes técnicas harmonizadas
(ver nota 1) continuacão (ver nota 2) continuacao (ver nota 3) continuaçSo

Resisténcia ao gelo e ao degelo NPD EN 13 242:2002 + Al :2007
(categoria)

Baridade 1,4 Mg/rn3 que corresponde a
(valor declarado)

NP EN 13 242:2002 + Al :2010
Descricao petografica” 98% de calcário e 2% de calcite,

(descricao da rocha) corn forrna subprisrnático a
subdiscoidal, rnuito anguloso e
subarredondado de superficie

rugosa/lisa

Dimensao do agregado

(designacao d/D)
2/8 EN 13 139:2002 + EN 13 139:2002/

AC:2004

que corresponde a

NP EN 13139:2005 + NP EN 13
139:2005 /AC 2010

Granulometria aceite
(valor lirnite de aceitacao/rejeicao)

%dernatedalpassado Deci Fuso adotado

Peneiro 16,000 rnrn 100 100 a 100

Peneiro 11,200 rnrn 100 98 a 100

Peneiro 8 000 rnrn 90 85 a 100

Peneiro 2,000 rnrn 1 0 a 20

Peneiro 1,000 rnrn 1 0 a 5

Peneiro 0,063 rnrn 0,7 0 a 3

Massa volUmica das particulas secas na 2,68±005 Mg/rn3, seccao 8
estufa (valor declarado)

Absorcao de água

(valor declarado)
0,4±02 %, secçSo 8

Teor em finos Categoria 1
(valor lirnite de aceitacSo/rejeiçao para a categoria)

Teor em conchas NPD

. (valor declarado)

Qua dadedosfinos-Equivalentedearela NPD
(categoria)

Qualidade dos finos Azul de metileno NPD
(categoria)

Cloretos < 0,001%

(categoria)

Sulfatos solüveis em ácido AS02

g_
- Enxofre totalt < 0,04% (aceite)

, (vorHnmtedeaceitacao/rejeicao)

Const. alteram a presa e endurecimonto 29 rnin / 96% (aceite)

(valorrnitedeaceitacao/rejeicao)

c Teor em hümu&t rnais claro (aceite)

(valor lirnite de aceitacao/rejeicao)

Contaminante leves < 0,1%

(valor_declarado)
Resistência ao gelo e ao degelo NPD

(valor declarado)

Reacao áIcaIissilica NPD
(valor declarado)

Baridade
(valor declarado)

1,4 Mg/rn3
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DEcLARAcA0 DE DESEMPENHO

N.° 11 IBlilIthero

Caracteristicas essenciais Desempenho Especiflcaçoes técnicas harmonizadas
(ver nota 1) conUnuacSo (ver nota 2) continuacao (ver nota 3) continuacSo

Descricao petografica 98% de calcário e 2% de calcite, EN 13 139:2002 + EN 13 139:2002/

(descricâo da rocha) corn forrna subprisrnático a AC:2004
subdiscoidal, rnuito anguloso e que corresponde a
subarredondado de superficie NP EN 13 139:2005 + NP EN 13

rugosa/lisa 139:2005 / AC 2010

Caracteriza a rocha

Se a solucao for rnais clara que a solucao padrao, o agregado nào contérn teor considerável de hOrnus,

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

Não aplicavel

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

A presente declaraçao de desempenho e emitida sob a exciusiva responsabilidade do fabricante identificado no
ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Filipa de Jesus Gomes - Responsável pelo controlo de produçao em fábrica

(nome e cargo)

Pombal,l8dejunhode20l3 11/1i1Li1
(local e data de emissSo) a na ura
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