Declaração de prestações DoP
Segundo o CPR EU 305/2011
No. DoP08-00220150915
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Código de identificação único do produto tipo: Placas Onduline Subtelha betuminosas.
Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do
produto de construção segundo solicitado no artigo 11(4) do CPR: Placas rígidas inferiores
tipo OL para telhados e coberturas de colocação descontínua, códigos T380 (ST200);
T470 (ST150); T50 (ST50); T235 (ST235)
Uso ou usos previstos do produto de construção de acordo com a especificação técnica
harmonizada, conforme o previsto pelo fabricante: Placas rígidas inferiores tipo OL para
telhados e coberturas de colocação descontínua
Nome, nome comercial registado ou marca comercial registrada e direção de contacto do
fabricante segundo o disposto no artigo 11 (5): ONDULINE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A.
– Polígono Industrial El Campillo, Fase II, Parcela 12, – 48500 GALLARTA – ESPAÑA – Tel: 00 3494 636
94 44 – Fax: 00 3494 636 91 03 – email: comercial-onduline@onduline.es
No caso de existir, nome e direção de contacto do representante autorizado mediante
mandato escrito no qual se indiquem a suas competências e responsabilidades
especificadas no artigo 12(2): Não aplicável
Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da constância das prestações do produto de
construção segundo o Anexo V: Sistema 4
Em caso de declaração de prestações para os produtos de construção cobertos por una
norma harmonizada: Não aplicável
Prestações declaradas
Características essenciais

Prestações

Variação dimensional

NPD

Flexão quando submetida a carga
descendente
Inpermeabilidade à água

> 500 N
Passa teste

Permeabilidade ao vapor de água

< 4000 µ

Especificação técnica
harmonizada

EN 14964 (2007)

10.

Impermeabilidade à água após
envelhecimento por congelamento/
descongelamento

Passa teste

Reação ao fogo

E

Sustâncias perigosas

NPD

As prestações do produto identificado nos pontos 1 e 2 estão conformes com as prestações
declaradas no ponto 8.

Esta declaração de prestações é emitida debaixo de responsabilidade única do fabricante
identificado no ponto 4.
Assinado por e em nome do fabricante:

1

Marcação CE, consistente com o logotipo “CE”
ONDULINE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, S.A.
Polígono Industrial El Campillo, Fase II, Parcela 12,
48500 GALLARTA – ESPAÑA
07
DoP 08-002 20150915
EN 14964: 2007

Nome e direção social do fabricante ou marca
identificativa
Últimos dois números do ano em que colocou a
marca CE pela primeira vez
Número de referência da Declaração de prestações
(ver nota 16)
N º da norma harmonizada de aplicação, como está
referenciada no (ver nota 19)
Código de identificação único do produto tipo
Uso a que está destinado o produto como se reflete
na Norma Europeia harmonizada aplicada
Nível ou classe das prestações declaradas

Placas rígidas inferiores tipo OL para
tejados y cubiertas de colocación
discontinua (Placas onduladas
bituminosas)
Variación dimensional: NPD
Flexión bajo carga descendente: > 500 N
Impermeabilidad al agua: pasa teste
Permeabilidad al vapor de agua: < 4000 µ
Impermeabilidad al agua después de
envejecimiento por congelación /
descongelación: pasa teste
Comportamiento frente al fuego externo: F
Sustancias peligrosas: NPD

Figura ZA.5 — Exemplo da informação da marcação CE dos produtos abrangidos
pelo sistema EVCP 4
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