
DEcLARAQA0 DE DESEMPENHO

N.° 32 IBIV I Ibero

1. COdfgo de dentificacão Unico do produto-tipo: 32 IBIV

2. Nürnero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitarn a identificaçao do produto de
construçao, nos termos do n.° 4 do artigo 11 .0:

Gabiöes 901180 IBIV

3. Utilização ou utflizacoes previstas do produto de construção, de acordo corn a especificaçao técnica
harm onizada aplicável, tal corno previsto pelo fabricante:

EN 13 383-1 - agregados utilizado corno enrocarnento em obras hridraücas de protecção ou de regularizacao

4. Norne, designacao comercial ou rnarca cornercial registada e endereco de contacto do fabricante, nos termos do
n.° 5 do artigo

Iberobrita - Produtora de Agregados, sa

Rua deAnsião, 31 00-474 Pornbal

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

Não aplicável

6, Sisterna ou sisternas de avahaçao e verificacao da regularidade do desempenho do produto de construção tal
corno previsto no anexo V:

Sisterna 2+

7. No caso de urna declaraçao de desempenho relativa a urn produto de construçao abrangido por urna norma
harrnonizada:

Apcer - Associaçao Portuguesa de Certificaçao N.° 0866

(nome e nürnero de identificaçao do organismo, se pertinente)

realizou auditoria de acorn panharnento no árnbito do sisterna do controlo de producao em fábrica

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

e ernitiu certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica

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

8. No caso de urna declaraçao de desernpenho relativa a urn produto de construção para o qual tenha sido ernitida
urna Avaliaçao Técnica Europeia:

Não aplicável

(norne e nürnero de identificacao do organisrno de avaliação técnica, se pertinente)

ernitiu

(nürnero de referenda da Avaliaçao Técnica Europeia

corn base em

(nürnero de referenda do documento de avaliação europeia)

realizou --- no ârnbito do sistema

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

(certificado de regularidade do desempenho, certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica,
relatórios de ensaios/cãlculos - 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 utilizacão ou utUizaçöes 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 five! ou classe, ou por meio de um descriçao

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 referenda datada da norma harmonizada correspondente e, se pertinente, o nümero de referenda da
documentação técnica especifica ou adequada utilizada;

Ou

b) A referência datada do documento de avaliação europela correspondente, se disponive!, e o nümero de
referenda da Avaliação Técnica Europela utiHzada.

Caracteristicas essenciais Desempenho Especificacaes técnicas harmonizadas

(ver nota 1) (ver nota 2) (ver nota 3)

Dimensão do enrocamento grosseiro ou 90/180 EN 13 383-1:2002 + EN 13 383-1:2002 I
w “enrocamento pequeno” (designaçao d/D) AC2004
e - ---—-———------

—------

. Granulometria CP90180

. (aceitacâo/rejeicao) — que corresponde a

%dp oa
NP EN 13 383-1:2010

Peneiro 250,000 mm 98 a 100
tUG)

Peneiro 180 mm 80 a 100

‘ Peneiro 90,000 mm 0 a 20Co
eu

E Penewo 45,000 mm 0 a 5

- Forma NPD
(categoria)

2 Massavohimkadasparticulas 2,65 Mg/rn3
(valor declarado)

Resistência a rotura CS80
(categoria)

Resisténcia ao desgaste por atrito NPD
(categoria)

Resisténcia ao gelo-degelo NPD
(categoria)

Resistência a cristalizacao de sat NPD
(categoria)

Descricao petograficaU 98% de calcário e 2% de calcite,

(descricao da rocha) com forma subprismático a
subdiscoidal, muito anguloso e
subarredondado de superuicie

rugosa/lisa

Caracteriza a rocha

r)A tracao entre o peneiro de 90mm e 180mm é superior ou igual a 98% em massa
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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 declaração de desempenho é 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 produção em fábrica

(nome e cargo)

Pombal, l8dejunhode20l3

(local e data de emissão)

/

ssina ura

Pagina 3 de 3


