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DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DP001-WS270-V10613 

1. Código de identificação exclusivo do tipo de produto:

 WATER-STOP

2. Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do 
produto de construção conforme exigido nos termos do artigo 11(4)
Consulte a indicação de WATER-STOP nos detalhes de embalagem e produção impressos no 
produto.

3. Utilização prevista ou utilizações do produto de construção, de acordo com a especificação 
técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Membrana plástica (EVA C) com não-tecido em ambos os lados para impermeabilização 
de pisos e paredes sob o piso e revestimento de paredes em áreas molhadas dentro ou 
fora. Instalação: sob ladrilhos e colados por adesivo de ladrilho fino.

4. Nome, nome comercial registado ou marca comercial registada e endereço de contacto do 
fabricante, conforme exigido por Artigo 11(5):

ESTIL GURÚ S.L.

Polígono Industrial El Altet - C/ Casa D’Osca, 8 
46870 Ontinyent - Valencia.

Tel.  0034 96 291 45 11

guru@estilguru.com

Código de fábrica: 966-J.

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do representante autorizado, cujo mandato 
abrange as tarefas especificadas no Artigo 12(2):

Não se aplica

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do 
produto de construção conforme estabelecido no anexo V:

2+ 

7. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por 
uma norma harmonizada:

EN 13956: 2012, Notified body No. 0799 - KIWA MPA A Bautest Greven realizou a 
inspeção inicial da fábrica e do controle de produção da fábrica e contínua vigilância, 
avaliação e avaliação do controle de produção da fábrica no sistema 2+ e emitiu Certificado 
de Conformidade da Fábrica Controle de Produção 0799-CPR-148.
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8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o 
qual tenha sido emitida uma European Technical Assessment: 
Não se aplica

9. Desempenho declarado:

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o 
desempenho declarado no ponto 9.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante 
identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por: 

Francisco Ferrándiz, Responsável técnico

Em Ontinyent a 13/09/2016 
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