
 

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO 

Segundo o Regulamento 305/2011 relativo aos productos de construção 

 

Nº 2013-01 Mosaico de vidro reciclado 

 

1. Código de identificação único do produto-tipo: 

 Mosaico de vidro reciclado prensado com baixa absorçao de agua 

 

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: 

lote de produção 

 

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação 

técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante: 

Revestimientos de pavimentos e paredes interiores e exteriores 

 

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do 

fabricante, nos termos do n. o 5 do artigo 11.º: 

VITROGRES – ECOARTE S.COOP. 

PORTAL DE ZURBANO, 7 

01013 VITORIA (SPAIN) 

TFN.: 945 042169 FAX 945 264896 /  www.vitrogres.com 

 

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos 

especificados no n. o 2 do artigo 12º 

Não aplicável 

http://www.vitrogres.com/


 

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de 

construção tal como previsto no anexo V: 

Sistema 4 

 

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

uma norma harmonizada: 

Determinação do tipo de produto e controlo de produção na fábrica pelo fabricante 

 

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual 

tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia: 

Não aplicável 

 

9. Desempenho declarado 

 

Características essenciais Desempenho norma harmonizada 

absorção de água 0,1% = nulo UNE EN ISO 10545-3 

resistência à geada sem defeitos UNE EN ISO 10545-12 

resistência ao choque térmico sem variação UNE EN ISO 10545-9 

resistência à flexão 66.8 N/mm UNE EN ISO 10545-4 

desgaste por abrasão 5 UNE EN ISO 10545-7 

resistência química A (sem variação) UNE EN ISO 10545-13 

resistência a pigmentação 5 UNE EN ISO 10545-14 

resistência em Autoclave sem variação UNE EN ISO 10545-11 

resistência ao risco Mohs 5 UNE 67101 

resistência ao deslizamento     

Tipo de acabamento     

VITROGRES® 

Classe 2 UNE ENV 12633:2003 

Classe B DIN 51097 

R 11 DIN 51130 

VITROGRES® ANTI-SLIP 

Classe 3 UNE ENV 12633:2003 

excelente ISO/DIS 10545-17 

Classe C DIN 51097 

R 12 DIN 51130 

 

 

10. 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 sobra exclusiva 

responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4. 

 

 



 

Assinado por  

VITROGRES-ECOARTE S.COOP.  

em nome do 

fabricante por: 

 

 

 

 

 

Higinio Losada- General Manager 

29/10/2013, Vitoria 

 

 

 

 


