DEcLARAcA0 DE DESEMPENHO
N.° 40 IBiVIlbero
1. COdigo de identificacao Onico do produto-tipo:

40 IBIV

2. NOmero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de
construçao, nos term os do n.° 4 do artigo 11 .°:
Detritos 0112 IBIV
3. Utilizacao ou utilizaçoes previstas do produto de construçao, de acordo com a especificação técnica
harm onizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:
EN 13 242 agregados para materials não ligados ou tratados com ligantes hidráulicos utilizados em trabalhos
engenharia civil e na construção rodoviárias
-

4. Nome, designação 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 Pombal
5. Se aplicavel, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os atos especificados no n.° 2
do artigo 12°:
Não aplicãvel
6. Sistema ou sistemas de avaliaçao e verificaçao da regularidade do desempenho do produto de construcao tal
corno previsto no anexo V:
Sistema 2+
7. No caso de uma declaracao de desempenho relativa a um produto de construçao abrangido por uma norma
harmonizada:
Apcer Associaçao Portuguesa de Certificaçao N.° 0866
-

(nome e nOmero de identificacao do organismo, se pertinente)
realizou auditoria de acorn panhamento
no âmbito do sistema do controlo de produção em fábrica
(descrição das tarefas efetuadas enquanto terceiros referidos no anexo V)
e emitlu
certificado de conform dade do controlo de produçao em fébrica
(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 uma declaraçao de desempenho relativa a um produto de construçao para o qual tenha sido emitida
uma Avaliação Técnica Europela:
Não aplicável
(nome e nOmero de identificaçao do organismo de avaliação técnica, se pertinente)
emitlu
(nümero de referenda da Avaliaçao Técnica Europela
corn base em
(nCmero de referenda do docurnento de avaliaçao europela)
realizou

---

no árnbito 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 produçSo em fábrica,
relatOrios de ensaios/cálculos

-.

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 utilizaçSo 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 declarado, expresso por nivel ou classe, ou por meio de um descrição
correspondente as caracteristicas essenclais respetivas. As letras NPD (Desempenho Não Determinado) são
indicadas se não for declarado nenhum desempenho.
a coluna 3 deve conter:

3. Para cada caracteristica essencial constante da coluna 1

a) A referenda datada da norma harmonizada correspondente e, se pertinente, o nOmero de referenda da
documentacão técnica especifica ou adequada utilizada;
ou
b) A referência datada do documento de avahação europeia correspondente, se disponivel, e o nOmero de
referenda da Avaliaçao Técnica Europeia utilizada.

Dimensao do agregado
(designacao dID)

1
C.)

E

GA
5
7
GTANR
Fuso adotado

% de material passado Declaradal

U,

EN 13 242:2002

0/12

Granulometria
(Tolerância / categoria)

0

EspecificacOes técnicas harmonizadas
(ver nota 3)

Desempenho
(ver nota 2)

Caracteristicas essencials
(ver nota 1)

+

Al :2007

que corresponde a
NP EN 13242:2002

+

Al :2010

U,

E
0

mm

100

a

100

12,500

mm

75

a

99

Peneiro

0
U)

Peneiro 22,400

NPD

Forma do agregado grosso indice de
achatamento (categoria)
-

0

•0

EI
0

LL

Massa volOmica das particulas secas na
estufa (valor declarado)

2,55

±005

, secçSo 8 e 9
3
MgIm

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

5013
C

Teordefinos

NPD

Qualidade dos finos Equivalente de areia
(valor limite aceitacao/rejeicao/valor declarado)

SE l 0

Qualidadedos finos Azul de metileno
(valor limite aceitaçao/rejeicao/valor_declarado)

MB l 0

-

-

NPD

Resistência a fragmentacao do agregado grosso

(categoria)
Absorcaolsuccao de água Absorcao de ãgua
-

1,0

±0,2
,

seccSo 8 e 9

(valor declarado)

0
0

0
U,

0

E

0
C-)

Sulfatos solOveis em ácido
tt
(categoria)

02
AS

Enxofre totaI
t
(categoria)

S

Const. alteram a presa e endurecimento
(valor limite de aceitacao/rejeicao)

29 mm / 96% (aceite)

Teor em h0mus ()
(valor limite de aceitacao/rejeicao)

mais claro (aceite)

tt
Contaminante Ieves
(valor declarado)

<0,1%
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Caracteristicas essenciais
(ver nota 1) continuacäo

Desempenho
(ver nota 2) continuacao

Resistência ao desgaste do agregado grosso
(categoria)

NPD

Resistência ao gelo e ao degelo
(categoria)

NPD

Baridade
(valor declarado)
Descricao petografica(*>

1,6 Mg/rn
3

Especificacoes técnicas harmonizadas
(ver nota 3) continuacão
EN 13 242:2002

+

Al :2007

que corresponde a
NP EN 13 242:2002

+

Al :2010

98% de calcário e 2% de calcite,
corn forrna subprisrnático a
subdiscoidal, rnuito anguloso e
subarredondado de superficie
rugosa/lisa

(descricao da rocha)

Caracteriza a rocha
Se a solucao for rnais clara que a solucao padrao, o agregado não contérn tear considerável de hOrnus.

Quando, nos termos do artigo

37•0

ou do artigo 38.°, tenha sido utilizada documentacao técnica especifica, Os

requisitos a que a produto obedece:
Não aplicavel

10. 0 desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme corn o desempenho declarado no ponto 9.
A presente declaraçao de desempenho é emitida sob a exciusiva responsabilidade do fabricante identificado no
ponto 4.
Assinado por e em nome do fabricante par:

Filipa de Jesus Games

-

Responsável pelo controlo de produção em fábrica
(name e cargo)

Pombal, l8dejunhode20l3
(local e data de emissão)
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