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Declaração de desempenho 
ANEXO III, REGULAMENTO (EU) No. 305/2011 

 

 No. DOP.A_-PA.003.PT 
 
 
 
 

1. Código de identificação único do produto-tipo: Aquapan 

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos 
que permitam a identificação do produto de construção, nos termos 
do n. o 4 do artigo 11. o : 

A_-PA  
(lote No. ver etiqueta da embalagem) 
Paineis metálicos para coberturas no sistema “faça você 
mesmo” 

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

Para telhados e revestimento de paredes exteriores de  
acordo com EN14782 - 2006. 

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e 
endereço de contacto do fabricante, nos termos do n. o 5 do artigo 
11. o : 

Metrotile ® 

Metrotile Europe N.V. 
Michielenweg 3, 3700 TONGEREN, Belgium 
Tel. +32 12 24 18 01 | Fax. +32 12 24 18 02 
Email: info@metrotile.eu 

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

Não aplicável (ver 4) 

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: 

Not applicable 

8. In case of the declaration of performance concerning a construction 
product for which a European Technical Assessment has been 
issued: 

Not applicable 

9. Declared performance  

 Organismo notificado Desempenho Especificações 
técnicas 
harmonizadas 

Mechanical resistance No performance determined 

EN14782-2006 

Water permeability Waterproof 

Dimensional change 12 x 10-6 K-1 

Release of regulated substances No performance determined 
 

External fire resistance BROOFT1 (PCS ≤ 4,0 MJ/m²) 

Reaction to fire F 

Durability  EN10346 
DX52 - 0.41mm 
+ZM120/AZ150 

EN10346 
DX52 - 0.45mm 
+ZM250/AZ185 

EN10346 
DX52 - 0.6/0.9mm 

+ZM250/AZ185 

  

10. 

 

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é 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 por: 


