DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
N.º 0131-0017-DoP-2014-12

1. Código exclusivo de identificação do tipo de produto:
C1 / 3C1
2. Número de tipo que permite identificar o produto de construção:
C1 / 3C1
3. Utilização prevista:
Revestimento de pavimentos em policloreto de vinilo para aplicação em interiores, em
conformidade com a norma harmonizada EN 14041:2004
4. Nome e endereço de contacto do fabricante:

TARKETT GDL SA, 2 Op der Sang, L-9779 Lentzweiler
5. Nome e endereço de contacto do representante autorizado:
Não aplicável
6. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:
Sistema 3: Reacção ao fogo
Sistema 4 : outras caracteristicas
7. Declaração de desempenho relativamente a um produto de construção
abrangido pela norma harmonizada:
Reacção ao fogo: CSTB, o organismo notificado n.° 0679, realizou e emitiu o relatório de
teste inicial n.° RA10-0252 de acordo com o sistema 3
8. Declaração de desempenho relativamente a um produto de construção que foi
objecto da emissão de uma Avaliação Técnica Europeia:
Não aplicável
9. Desempenho declarado:
Características essenciais

Desempenho

A – Reacção ao fogo

Cfl-s1 colado em painéis
derivados de madeira

B – Teor de pentaclorofenol
C – Emissões de
formaldeído
D – Estanquidade à água
E – Textura escorregadia
F – Desempenho
antiestático
G – Comportamento do
funcionamento eléctrico
H – Resistência térmica

Especificação técnica
harmonizada

< 5 ppm
E1
NPD
DS
antiestático

EN 14041: 2004

> 109 Ω
Aprox. 0,05 m2 K/W
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10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o
desempenho declarado no ponto 9.
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do
fabricante identificado no ponto 4.
Assinado em nome do fabricante por:
Christophe D’Amico, Director da fábrica
Nome e cargo
Lentzweiler, Luxembourg 08-12-2014
Local e data de emissão

Assinatura

7

_______________
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