
 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

No. PROSP012 

01-09-2016 

 
 

SOPREMA IBERIA SLU 
Av.Alta Ribagorça, 8 -  25200 – Pi de Cervera (Lleida) – ESPANA - Tel. (+34) 973 533 313 
 

   
   

 

 
1 – Código de identificação único do produto-tipo: 

 

PROSP012 

 

2 - Identificação do produto de construção em conformidade com o nº 4 do artigo 

11º do Regulamento (UE) n.º 305/2011: 
 

    TEGOLA CANADESE STANDARD 

 

3 – Campos de aplicação e utilizações previstas do produto de construção: 
 

Placas betuminosas com armadura mineral e/ou sintética.  

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

fabricante conforme exigido no nº 5 do artigo 11º do Regulamento (UE)  Nº 
305/2011: 

 

Tegola Canadese SpA, 

Via dell’industria, 21 - 31029 

Vittorio Veneto (TV) ITALY 

Email: info@tegolacanadese.com  

    

5 – Nome e endereço de contacto do representante autorizado cujo mandato abrange 

as tarefas especificadas no nº 2  do artigo 12º do  Regulamento (UE)  Nº 305/2011: 
 
SOPREMA IBERIA SLU (SOPREMA GROUP)     
C/ FERRO, 7 - Pol. Can Pelegrí 
08755 CASTELLBISBAL (SPAIN)  

 
6 – Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho 
do produto de construção tal como previsto no Anexo V do Regulamento (UE)  Nº 

305/2011: 
 

SISTEMA 4  

 
7 – No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção 

abrangido por uma Norma Harmonizada: 
 

Não aplicável 

 
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 
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9 – Desempenho declarado: 

 

Características essenciais Desempenho 

Especificações 

Técnicas 

Harmonizadas 

Resistência mecânica: 
 

EN 544:2011 

- Tração longitudinal (N/50mm) > 850 

- Tração transversal (N/50mm) > 510 

- Resistência ao rasgamento (prego) (LxT) 
(N) 

>120 

Reação ao fogo E 

Resistência ao fogo exterior B roof T1 

Permeabilidade à água (g/m2) 
Betume 

≥1300 

Variação dimensional (mm) MDV ± 3 

Durabilidade à resistência mecânica Aprovado 

Durabilidade à permeabilidade da água:  

- Perda de carga a altas temperaturas (mm) < 1 

- Aderência dos grânulos (gr) < 0.5 

- Absorção de água (%) <1 

Resistência à fixação (N) > 200 

Substâncias perigosas NPD 

 

 
10 – O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade 

com os desempenhos declarados no ponto 9. 
 

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do 
fabricante mencionado no ponto 4.      
  

Assinado por e em nome do fabricante:      
 

                                              Castellbisbal, 01 de Setembro de 2016 
     Director Técnico , Raul Alvarez 
                                              Texsa Systems slu 
                                                                               

  


