
1. Código de Identificação único do produto-tipo:
Telhas e acessórios cerâmicos.

2. Tipo, do lote ou número da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, 
nos termos do artigo 11º:
Telhas e acessórios cerâmicos Advance Premium Lusa Vermelho. Referências Vermelho Natural, Vermelho Envelhecido, Eclipse, 
Coimbra, Castanho, Açores, Vermelho Vidrado Transparente, Vidrado Castanho, Vidrado Preto, Vidrado Verde Musgo, Vidrado Azul, 
Vidrado Azul Celeste.

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

4. Nome e endereço de contactos do fabricante, nos termos do nº 5 do artigo 11º:
Umbelino Monteiro, SA
Rua do Areeiro, 3105-218, Meirinhas
Tel. (+351) 236 949 000 Fax. (+351) 236 949 049 Web. www.umbelino.pt

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

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:
EN 1304:2013

8. Declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica 
Europeia:
Não aplicável.

9. Desempenho Declarado:

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado em 9.
A presente declaração de desempenho está emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4, 
encontrando-se disponível em www.umbelino.pt.

Características Essenciais Desempenho Especificação Técnica Harmonizada

Resistência mecânica à flexão Conforme

EN 1304:2013

Comportamento do fogo exterior Julgado Satisfatório

Reação ao Fogo Classe A1

Impermeabilidade à água Categoria 1 | método 2

Dimensões e variações dimensionais Conforme

Durabilidade Nível 1 ≥ 150 ciclos

Emissão de substânicas perigosas NPD (Desempenho não determinado)

Declaração de Desempenho - DOP 005.00
Telha e acessórios cerâmicos Advance Premium Lusa Vermelho

Assinado por e em nome do fabricante por:
Meirinhas, 31 de julho de 2017

Javier Rodriguez Alcubilla
Director Ibérico
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http://www.umbelino.pt

