DEC LARAcA0 DE DESEMPENHO
N.° l4IBIVIIbero
1. COdigo de identificaçao ünico do produto-tipo:

14 IBIV

2. Nümero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identifIcacao do produto de
construçao, nos termos do n.° 4 do artigo 11 .°:
Brita 16132 IBIV, data e hora no documento de expedicao.
3. Utilizaçao ou utilizaçöes previstas do produto de construção, de acordo corn a especificaçao técnica harmonizada
aplicável, tat corno previsto pelo fabricante:
EN 12 620

-

agregados para betão

EN 13043 agregados para misturas betuminosas e tratamentos superficlais para estradas
-

EN 13 242

-

agregados para materiais não ligados ou tratados corn ligantes hidráulicos utilizados em trabaihos de

engenharia civil e na construçao rodoviárias
4. Nome, designacao comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.° 5
do artigo 11°:
Iberobrita

-

Produtora de Agregados, sa

Rua de Ansião, 3100-474 Porn bat
5. Se aplicavel, nome e endereco de contacto do mandatário cujo mandato abrange Os atos especificados no n.° 2 do
artigo 12°:
Não aplicável
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desernpenho do produto de construçao tat como
previsto no anexo V:
Sistema 2+
7. No caso de uma dectaracao de desempenho relativa a urn produto de construção abrangido 01 uma norma
harmonizada:
Apcer Associacão Portuguesa de Certificaçâo N.° 0866
-

(nome e nérnero de identificação do organismo, se pertinente)
realizou auditoria de acompanhamento

no âmbito do sistema do controlo de produçao em fábrica

(descriçao das tarefas efetuadas enquanto terceiros referidos no anexo V)
e emitiu

-

-

certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica

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

8. No caso de uma declaraçao de desempenho relativa a urn produto de construção para o qual tenha sido emitida uma
Avaliaçao Técnica Europeia:
Näo aplicável
(nome e némero de identificaçäo do organismo de avaliaçäo técnica, se pertinente)
emitiu
(nUrnero de referenda da Avaliaçäo Técnica Europeia
com base ern
(némero de referéncia do documento de avaliaçao europeia)
realizou

---

no âmbito do sistema

(descricao das tarefas efetuadas enquanto terceiros referidas no anexo V)
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e emitiu
(certificado de regularidade do desempenho, certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica, relatOrios
de ensaios/cálculos conforme 0 caso)
-

9. Desempenho declarado

Notas ao quadro:
1

A coluna 1 deve conter a lista das caracteristicas essencials tal como determinadas nas especificaçoes técnicas
harmonizadas para a utflizacão ou utilizacOes 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 declarado, expresso por nIvel ou classe, ou por meio de um descriçflo
correspondente as caracteristicas essenciais respetivas. As letras NPD (Desempenho Não Determinado) são
indicadas se não for declarado nenhum desempenho.
3. Para cada caracterIstica essencial constante da coluna 1 a coluna 3 deve conter:
a) A referéncia datada da norma harmonizada correspondente e, se pertinente, o nOmero de referenda da
documentacão técnica especifica ou adequada utilizada;
ou
b) A referéncia datada do documento de avaliaçao europeia correspondente, se disponivel, e o nUmero de referéncia
da Avaliaçao Técnica Europeia utilizada.
Caracteristicas essendials
(ver nota 1)

‘

Desempenho
(ver nota 2)

Dimensão do agregado
(designaçao dID)

16/32

GranLdomeffia
(Tolerância I categoria)

G80/20

-

.

g

% de material passado Declarada
Peneiro 63000

G)

.

!
-,

12

EN 12 620:2002

+

Al :2008

Fuso adotado

mm

100

a

100

Peneiro 45,000

mm

98

a

100

Peneiro 31,500

mm

80

a

99

Peneiro

16,000

mm

0

a

20

Penero

8 000

mm

0

a

5

Peneiro

0,063

mm

0

a

1,5

goria)

Forma do agregado grosso Indice de
achatamento (categoria)
Massa volümica das particulas secas na
estufa (valor declarado)
Absorcao de água

NPD

-

.

Especificaçoes técnicas harmonizadas
(ver nota 3)

2,65±005 MgIm
, secçao 8
3

0,7±0 2

secgao 8

(valor declarado)

Teor em conchas do agregado grosso

NPD

(categoria)

Qualidade dos finos Equivalente de areia
-

E

NPD

(categoria)

Qualidade dos finos Azul de metiteno
-

NPD

(categoria)

Resisténcia a fragmentacao do agregado grosso

NPD

(categoria)
Resistência ao desgaste por atrito do agregado
grosso (categoria)

NPD
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Caracteristicas essenciais
(ver nota 1) continuaçao

Desempenho
(ver nota 2) continuaçäo

CIoreto&
(valor declarado)

<

EN 12 620:2002

+

Al :2008

02
AS

Sulfatos sohveis em ácido
(categoria)

,,

0001%

EspecificaçOes técnicas harmonizadas
(ver nota 3) continuaçao

Enxofre total
(vabrilmite do aceitaçao/rejeiçao)

<

Const. alteram a presa e endurecimento
(vor lirnite deaceitacao/rejeicao)
Teor em h0mus” C

0,04% (aceite)

58 mm / 93% (aceite)
mais claro (aceite)

(valor lirnite de aceitacao/rejeiçao)
Contaminante leves
(valor_declarado)
Estabilidade vol umétrica

-

<

retracao por secagem”

01%

0014% (aceite)

(valor_lirnite_de_aceitaçao/rejeiçao)
Resisténcia ao geloldegelo do agregado grosso
(categoria)

NPD

Reacao álcalis-silica
(valor declarado)

NPD

Baridade

1 A Mg/rn
3

( valor declarado)
100% de calcário, corn forrna
subprisrnãtico a subdiscoidal,
muito anguloso a subanguloso
superficie rugosa/lisa

Descricao petografica”
(descriçao da rocha)

Oimensäo do agregado
(designaçao d/D)

16/32

Granulometria
(Tolerancia / categoria)

Gc85/20

% de material passado Declarada!

EN 13 043:2002 ÷ EN 13043:2002/
AC:2004

GNR
Fuso adotado

0

Peneiro 63000

rnrn

100

a

100

n

Peneiro 45,000

rnrn

98

a

100

w

Peneiro 31,500

rnrn

85

a

99

Penefro

16,000

rnrn

0

a

20

Peneiro

8,000

rnrn

0

a

5

Penewo

0,063

mm

0

a

2

,

0
0
0
0

.S
E
0
>

U)

Teordefinos
(categoria)
Forma do agregado grosso Indice do
achatamento (categoria)

NPD

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

10010
C

Massa volümica das particulas secas na
estufa (valor declarado)

2,65±00 Mg/rn
, secçao 8
3

-

Absorcao do agua
(valor declarado)
Limpeza

Qualidado dos finos
(categoria)

-

Azul-do-metilono

Contaminante orgãnicos levos
(categoria)
Resistência a fragmontacao do agregado grosso
(categoria)
Rosistência ao desgaste por atrito do agrogado
grosso (categoria)

0,7002%,

secçao 8

MBFNT
O,
1
m

1

NPD
NPD
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Caracteristicas essencials

Desempenho

EspecificaçOes técnicas harmonizadas

(ver nota 1) continuaçao

(ver nota 2) continuaçâo

(ver nota 3) continuaçao

Resistência ao gelo-degelo

NPD

EN 13 043:2002

(categoria)

+

EN 13043:2002/

AC:2004

Baridade

14 Mg/rn
3

(valor declarado)
100% de calcário, corn forma
subprisrnático a subdiscoidal,
muito anguloso a subanguloso
superficie rugosa/lisa

Descriçao petografica’

(descriçao da rocha)

Cu
C.)

Dimensão do agregado
(designaçao dID)

16/32

Granulometria
(Tolerância / categoria)

80-20
0
G

GTNR
-.....................Fuso adotado
% de rnatenal passado Declarada

—

.

E
0

>
Cu
(1)
(1)
Cu

Peneiro 63000

rnrn

100

a

100

Peneiro 45,000

rnrn

98

a

100

Peneiro

31,500

rnrn

80

a

99

Peneiro

16,000

rnrn

0

a

20

Peneiro

8,000

rnrn

0

a

5

rnrn

0

a

2

E
a)
0

E

Peneiro

0,063

Forma do agregado grosso indice
achatamento (categoria)

Cu

-

0
U-

EN 13242:2002 + Al :2007

NPD

de

Massa volümica das particulas secas na
estufa (valor declarado)

2,65±005 Mg/rn
, seccâo 8
3

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

2
f

Teor de finos
(categoria)

Cu

Qualidade dos finos Equivalente de areia
(valor lirnite aceitaçao/rejeiçaolvalor declarado)
.

E

Qualidade dos finos

-

Azul de

NPD

-

NPD

metileno

(valor lirnite aceitaçao/rejeiçaolvalor declarado)

Resisténcia a fragmentacao do agregado grosso

NPD

(categoria)
Absorcaolsuccao de água Absorcao de água
(valor declarado)
.

Sulfatos solüveis em ácido

0,7±02

%, secçao 8
02
AS

(categoria)
Enxofre totalU
—

,

(categoria)
Const. alteram a presa e endurecimento
t

58 mm / 93% (aceite)

(valornitedeace8açao/rej

Teor em htmus
t

mais claro (aceite)

(vorhrnftedeaceitacao/rejeicao)
Contaminante leves

<

0,1%

( valor declarado)
Resistência ao desgaste do agregado grosso

NPD

(categoria)
Resistência ao gelo e ao degelo

NPD

(categoria)

Baridade
(valor declarado)

1,4 Mg/rn
3
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Caracteristicas essenciais
(ver nota 1) continuaçäo

Desempenho
(ver nota 2) continuaçao

Descricao petografica°
(descrição da rocha)

100% de calcário, corn forma
sUbprisrnático a subdiscoidal,
rnuito anguloso a subanguloso
superficie rugosa/lisa

Especificaçoes técnicas harmonizadas
(ver nota 3) continuaçao
EN 13 242:2002

+

Al :2007

Caracteriza a rocha
Se a soluçao for rnais clara que a soluçao padrâo, o agregado não contérn teor considerável de hOrnus.

Quando, nos termos do artigo
a que o produto obedece:

37,0

ou do artigo 38°, tenha sido utilizada docurnentaçao técnica especifica, Os requisitos

Não aplicavel
10. 0 desernpenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 O conforrne corn o desernpenho declarado
no ponto 9.
A presente declaraçao de desernpenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante dentificado
no ponto 4.
Assinado por e ern norne do fabricante por:
Filipa de Jesus Gomes

-

Responsável pelo controlo de produçâo e fábrica
(norne e cargo)

/

/
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