DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
Solutions for liquid waterproofing

n° WPLEU0046
28.01.2017

1 - Código de identificação único do produto-tipo:
WPLEU0046
2 – Identificação do produto de construção, de acordo com a especificação do Artigo
11(4) do Regulamento (EU) No. 305/2011:
ALSAN FLASHING QUADRO
3 – Utilização ou utilizações previstas do produto de construção:
Impermeabilização líquida
4 – Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto
do fabricante, nos termos do artigo 11(5) do Regulamento (EU) No. 305/2011:
SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121
67025 STRASBOURG cedex
www.soprema.fr
5 – Nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos
especificados no artigo 12(2) do Regulamento (EU) No. 305/2011:
Não aplicável
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:
AVCP 4
7 – Caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção
abrangido por uma norma harmonizada:
ETAG 005 : 2004
ETA N° 12/510
Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)
8 – No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção
para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:
-
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9 – Desempenho declarado:

ALSAN FLASHING QUADRO
Soprema SAS
Planta
16
DOP WPLEU046
Características essenciais

Especificação técnica
harmonizada

Valores

Espessura mínima da camada
Consumo mínimo
Valores do sistema
Resistência ao fogo externo

2,1 mm
3,0 kg/m²

Reação ao fogo

E

Fator de resistência à difusão de vapor de
água (μ)
Impermeabilidade
Declaração de substâncias perigosas

8802

Broof(t1)

Impermeável
Nenhuma substância
perigosa
NPD
≥ 50 kPa

ETAG 005:2004

Resistência à penetração das raízes
Resistência ao vento (aderência no suporte
de betão)
NPD
Resistência ao deslizamento
Níveis de categorias de utilização de acordo com ETAG 005
W3
Vida útil
S
Zonas climáticas
P4
Cargas aplicadas
Inclinação da cobertura
S1-S4
TL4
Temperatura mínima da superfície
TH4
Temperatura máxima da superfície

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

Raúl Álvarez
Director técnico
Castellbisbal, 28.01.2017
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