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PRESTAÇÕES (DoP)
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SINTEX PVC-U
UNE-EN 14814:2007
1. Tipo de produto:
Código de identificação única do produto tipo:
2. Tipo, lote ou número de série ou qualquer
outro elemento que permita a identificação do
produto como se establece no artigo 11, n.º 4:
3. Uso ou usos previstos do produto de
construção, relativamente à especificação
técnica harmonizada aplicável, tal como
estabelece o fabricante
4. Nome, nome ou marca registados e
endereço de contacto do fabricante segundo o
disposto no artigo 11, n.º 5

5. Endereço de contacto:
Neste caso morada e contacto do representante
autorizado cujo mandato abarca as tarefas
especificadas no artigo 12, n.º 2
6. AVCP:
Sistema ou sistemas de avaliação e verificação
da constância de prestações do produto de
construção tal como figura no anexo V
7. Organismo Notificador (hEN):
Em caso de uma Declaração de Prestações
(DoP) relativa a um produto de construção
coberto por uma norma harmonizada:

Nº 0001

Sintex PVC-U

Sintex PVC-U (n.º Lote: ver
embalagem)
Adesivo para sistemas de
canalização
de
materiais
termoplásticos
para
fluidos
líquidos à pressão. PN 16
Quilosa
Quilosa Selena Iberia S.L.U.
Centro empresarial Rivas Futura,
C/ Marie Curie 19, Planta 6.1,
28521 Rivas-Vaciamadrid
(Madrid), Spain.

Não aplicável (ver 4)

Sistema 4

Não aplicável (ver 8)

8. Organismo Notificador (ETA):
Em caso de declaração de prestações relativa a
um produto de construção para o qual se
emitiu uma avaliação técnica europeia:
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9. Prestações declaradas
Características
essenciais
Pressão interna
(resistência à
pressão)
Resistência à
ruptura
(Resistência ao
corte)
Estanquidade
(Resistência à
pressão)
Resistência a
temperaturas
elevadas
(resistência à
pressão)

Resultados
>1000 horas a 3,2 x
PN (16 bar)= 51,2 bar

Norma de ensaio

Norma
harmonizada

UNE-EN 9311-3: 2005

1 h ----- 1,18 MPa
24 h ----- 3,18 MPa
480 h + 96 h ---- 9,14
MPa
>1000 horas a 3,2 x
PN (16 bar)= 51,2 bar

UNE-EN 9311-3: 2005

>1000 horas a 1,3 x
PN (16 bar)= 20,8 bar
a 40ºC

UNE-EN 9311-3: 2005

UNE-EN 9311-2:2011
UNE-EN
14814:2007

10. Declaração
As prestaçõs do produto declarado nos n.ºs 1 e 2 estão de acordo com as prestações
declaradas no ponto 9. A presente declaração de prestações emite-se sob a
responsabilidade única do fabricante identificado no ponto 4.
Assinado por e em nome do fabricante por:

Alicia Gordon
Chefe I+D Adesivos
Selena Iberia S.L.U.

Informação relativa a Ecologia, Saúde e Segurança (REACH)
Para informação e conselhos sobre a manipulação segura, a armazenagem e a gestão de
residuos de produtos químicos, solicita-se ao usuário que consulte a Ficha de Segurança mais
recente que contenha detalhes físicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados sobre a
segurança.
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