
Declaração de desempenho
 (de acordo com o Regulamento UE n.o 305/2011) 

G144 PT 02.13 PT 

N.o: 100144943

1. Código de identificação único do produto-tipo: WR-T-13 

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que
permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.o 4
do artigo 11.o:

Ver rótulo do produto 

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo
com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto
pelo fabricante:

Utilizado em construções de madeira 

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço
de contacto do fabricante, nos termos do n.o 5 do artigo 11.o:

SFS intec AG, Rosenbergsaustr. 10, CH 9435 Heerbrugg 

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo
mandato abrange os actos especificados no n.o 2 do artigo 12.o:

Não relevante 

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do
desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

3 

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de
construção abrangido por uma norma harmonizada:

• nome e número de identificação do organismo notificado, se pertinente:

• organismo, sistema da avaliação/verificação da regularidade do 
desempenho:

• certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica:

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de
construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica 
Europeia: 

• Nome e número de identificação do do organismo de avaliação técnica: Deutsches Institut für Bautechnik 

• Especificação técnica harmonizada: EAD 130118-00-0603 

• Avaliação / aprovação técnica europeia: ETA-12/0062 

• Organismo, sistema da avaliação/verificação da regularidade do
desempenho:

• Certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica:

9. Desempenho declarado 

Características essenciais Desempenho Especificação técnica harmonizada 

Ver ETA Ver ETA 

Ver ETA 

10. Ecologia, Saúde e Informações de segurança 

Uma ficha de especificações de segurança, conforme o regulamento UE 1907/2006 (REACH) artigo 31, não será necessária para lançar esse 
produto no mercado ou para utilizá-lo. Se o artigo for utilizado conforme previsto e a eliminação final (descarte ou reciclagem) for executada de 
acordo com a legislação vigente, o meio-ambiente não será prejudicado. 

Este artigo não contém substâncias que são libertadas sob condições normais ou condições de utilização previsíveis. Portanto não existe 
requisito de registro para substâncias nesse artigo no sentido do Artigo 7 parágrafo 1 desse regulamento. Com base no conhecimento atual, 
esse artigo não contém SVHC (substâncias consideradas de grande preocupação) em concentrações acima de 0,1 % (w/w) peso por peso 
conforme a lista de candidatos da Agência Europeia para Substâncias Químicas (ECHA).

11. Explicação 

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme 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 por e em nome do fabricante por:

Uwe Stehle Andreas Hettich
Gerente de Produto Diretor do Segmento 

Local e data de emissão: Schramberg, 28.06.2017

O documento original foi elaborado em alemão, as versões em outros idiomas baseiam-se desse documento original. 




