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IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE 

ARTEBEL, S.A. 
NIPC: 500 688 281 

www.artebel.pt 
comercial@artebel.pt     

Fábrica 1 (Sede) 
Meirinhas de Cima – Pombal  3105-219 Meirinhas 
Pombal 
Telef : +351 236.949.180 
Fax : +351 236.949.189 

Fábrica 2  
Venda da Cruz – Pombal  3100-300 Pelariga  
Pombal 
Telef : +351 236.211.742 
Fax : +351 236.219.692 

 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE  
Norma de Conformidade / Tipo de Material / Utilização recomendada  

EN 1340:2003 / AC : 2006 – Lancil prefabricados em betão  
Para utilização exterior em zonas pavimentadas de circulação veicular com pneus normais sem correntes / pregos, tais como zona de 
separação física ou delineado visual, componente de apoio a sistemas de drenagem de zonas pavimentadas. Não apropriados para 
coberturas, e sem características térmicas / durabilidade específicas. 
A empresa declara sob responsabilidade que o(s) produto(s) mencionados cumprem com os requisitos da directiva 89/106/CEE do Conselho das 
Comunidades Europeias à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos estados membros no que respeita aos 
produtos da construção (Directiva dos produtos da construção – CPD), alterada pela Directiva 93/68/CEE do Conselho das Comunidades Europeias, 
encontrando-se em conformidade com a(s) norma(s) / utilização referenciada(s). 

 

 

PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS, MECÂNICAS, FÍSICA QUÍMICAS E TÉRMICAS DO PRODUTO 
PROPRIEDADES 

CARACTERÍSTICAS 
PROCEDIMENTO 
DE AVALIAÇÃO 

CATEGORIA 
DECLARADAS 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

 
NOTAS 

Configuração, aparência, dimensões nominais externas 

EN 1340:2003 

Ver Esboço mm ** 

Resistência à Flexão 
Classe 1 
>= 3.5 

Mpa 

N/mm2 
«L1» 

Resistência à abrasão 
Classe 1 

D.N.D. 
mm 

Anexo G 
«L2» 

Resistência ao escorregamento 83 
Mm 

(USRV) 
«L2» 

Absorção de água 
Classe 1 

D.N.D. 
% Massa ** 

Os valores / classes declaradas são produtos com idade superior ou igual a 28 dias 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
APROVAÇÃO DA ÚLTIMA ACTUALIZAÇÃO  

A última actualização efectuada a este documento foi verificada, avaliada e aprovada por: 

«Rubrica (s) ou assinatura do (s) responsáveis pela aprovação» 

NOTA / SIMBOLOGIA UTILIZADA  
  
«**»  Campo inutilizado 
«D.N.D.» Desempenho não determinado 
«a.d.» A determinar conforme solicitado 
«d.c.» Determinado aquando a primeira  
 Caracterização do produto  
«L1» Laboratório interno da empresa 
«L2» Laboratório externo subcontratado 

 

http://www.artebel.pt/
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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  
Lancis em betão vibro-prensado de dupla camada. 
Destinam-se a realizar zonas de transição entre diferentes tipos pavimentos, a delimitar em espaços, como passeios, 
arruamentos e a conferir travamento e resistência. 
 
 
 
 

CONFIGURAÇÃO, APARÊNCIA, DIMENSÕES NOMINAIS GENÉRICAS:  
 

Modelo 
Variante 

Comprimento (C) 
Larguras Alturas Massa 

(L) (H) (A) (B) Kg 

Guia 20 08 (I) 1000 80 60 200 190 35 

Guia 25 08 (I) 1000 80 60 250 240 42 

Guia 20 12 (II) 1000 120 100 200 180 50 

Guia 25 12 (III) 1000 120 80 250 100 64 

Passeio 20 15 (IV) 1000 150 120 200 60 60 

Passeio 25 15 (IV) 1000 150 120 250 110 87 

Rampa 20 25 (V) 1000 250 100 200 100 100 

Rampa 25 30(V) 1000 300 115 250 120 147 

 
 

                                            
 
 
 
 

VANTAGENS: 
 Elevada resistência mecânica;     

 Facilidade e rapidez na aplicação. 
 
 
 
 
UTILIZAÇÕES: 
Destinados a serem utilizadas em espaços exteriores, nomeadamente: arruamentos, parques de estacionamento, zonas 
de lazer, etc. 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÕES/FASES PARA A APLICAÇÃO: 
A fundação terá cerca de 15 cm a 20 cm de profundidade e 5 cm de cada lado do lancil. 
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