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DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO n° A 50    V2 Cancelar e substituir o V1 

Emitido em 06 octobre 2017 
 

 Código de identificação único do produto-tipo :   
weberepox easy 

 Utilização prevista :  
Cola para ladrilhos sob a forma de resinas de reação para colagem de ladrilhos interiores e exteriores 
 
Fabricante :  
Saint-Gobain Weber France, Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France  
 

 Sistema de AVRD : 
Sistema 3 
Sistema 4 para Reação ao fogo 
 
Produtos abrangidos pela norma harmonizada : EN 12004:2007+A1:2012  
LGAI Technological Center, laboratório de ensaios notificadoa realizou a determinação do produto 
padrão com base nos ensaios do tipo 3 e emitiu o correspondente relatório de ensaio. 
 

 Desempenhos Declarados : 

Características essenciais 
 

Desempenhos Norma harmonizada 

Reação ao fogo  Classe E 

EN 12004:2007+A1:2012 

Aderência :  

- Tensão de aderência inicial ao corte ≥ 2,0 N/mm2 

Durabilidade :  

- Tensão de aderência ao corte após choque 
térmico 

≥ 2,0 N/mm2 

- Tensão de aderência ao corte após imersão em 
água 

≥ 2,0 N/mm2 

Libertação de substâncias perigosas Consultar FDS 

 
O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos 
declarados.  A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) 
nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima. 

 
Assinado em 01 de outubro de 2018 na Servon e em nome do fabricante por : 
Charlotte Famy, Gerente geral 
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DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO n° A 50 

 
 Código de identificação único do produto-tipo :  

weberepox easy 
 Utilização prevista :  

Cola para ladrilhos sob a forma de resinas de reação para colagem de ladrilhos interiores e exteriores 
 
Fabricante :  
Saint-Gobain Weber France, Rue de Brie – BP 84 – 77253 Brie Comte Robert cedex France  
 

 Sistema de AVRD : 
Sistema 3 
 
Produtos abrangidos pela norma harmonizada : EN 12004-1: 2017 
LGAI Technological Center, laboratório de ensaios notificadoa realizou a determinação do produto padrão 
com base nos ensaios do tipo 3 e emitiu o correspondente relatório de ensaio. 
 
 

 Desempenhos Declarados : 

Características essenciais 
 

Desempenhos Norma harmonizada 

Reação ao fogo  Classe E 

EN 12004-1 : 2017 

Aderência :  

- Tensão de aderência inicial ao corte ≥ 2,0 N/mm2 

Durabilidade :  

- Tensão de aderência ao corte após choque 
térmico 

≥ 2,0 N/mm2 

- Tensão de aderência ao corte após imersão em 
água 

≥ 2,0 N/mm2 

Libertação de substâncias perigosas Consultar FDS 

 
O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos 
declarados.  A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) 
nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima. 
 
Assinado em 06 de outubro de 2017 na Servon e em nome do fabricante por : 
Charlotte Famy, Gerente geral 

 
 


