Declaração de Desempenho de acordo com o Regulamento EU/305/2011
1. Declaração Nº

BD/T1/1305

2. Descrição do produto

Grelhas para canal ACO inox

3. Especificações do produto: (No. de
artigo/de série/dimensões, etc.)

Grelhas de malla, de barras, perfuradas, slot, heelsafe,
heelguard,e em plástico para canais de drenagem de 50 a
600mm de largura interior e de 200 a 6000mm de
cumprimento, fabricado em aço austenítico

4. Utilização prevista

Recolha e encaminhamento de águas superficiáis em zonas
de circulação de peões e/ou veículos.

5. Fabricante

ACO Industries, k.s., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav,
Czech Republic

6. Mandatário

ACO Productos Polímeros, S.A.U., Polígono Industrial Puigtió,
Ap. Correos 84, 17412 – Maçanet de la Selva (Girona),
España

7. Sistemas de avaliação e verificação
da regularidade do desempenho

Sistema 3

8. Norma Europeia harmonizada

EN1433:2002

9. Primeira aposição da Marcação CE

2010

10. Organismo Notificado

1018.2 TZÚS, 1502 Hansa-Nord-Labor

11. Número do relatório de avaliação

060-032128, 060-031851, 060-031210,060-031617, 060035145, 060-030960, 2/5.10/2007, 2/5.11/2007, 2/5.15/2007,
2/5.18/2007

12. Características essenciais

Característica

Desempenho

Capacidade de suporte à carga

Cumpre1

Estanquecidade

N/A

Durabilidade

Cumpre

13. Documentação técnica específica
(article 37/38)
14. Outras informações

O requisito de uma certa característica não é aplicável nos estados
membros onde não existem requisitos regulamentares sobre essa mesma
característica na utilização prevista do produto. Neste caso, os fabricantes
que comercializam os seus produtos nesse mercado, não estão obrigados a
determinar, nem declarar, o rendimento dos seus produtos em relação a
essa característica e a opção "Desempenho não determinado" (NPD) na
informação que acompanha a marcação CE pode ser utilizada.

Os desempenhos do produto identificado nos pontos 2 e 3 estão em conformidade com os desempenhos
declarados no ponto 12. A presente declaração de desempenho é emitida sob a total responsabilidade
do fabricante identificado no ponto 5.
Assinado por e em nome do fabricante:
Pribyslav, 7 de Junho de 2013, Pavel Čížek, Operation

