
 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO  
 

Aguasil® ST 
 

       De acordo com o anexo III do regulamento (EU) No 305/2011 
 

 
1. Código único de identificação do produto: 

 

EN 1504-2: ZA. 1a 
 

2. Tipo, número de lote ou de série ou qualquer outro elemento permite a identificação do 
produto de construção, nos termos artigo 11 (4): 

 

Número do lote: ver embalagem do produto 
 

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

 

De protecção superficial - Impregnação Hidrofóbica 
Proteção contra entrada (1.1) 
Controle de humidade (2.1) 
Aumento da resistividade 

 
4. Nome, nome comercial registado ou marca registada e endereço de contacto do fabricante, 

nos termos do artigo 11 (5): 
 

BIU INTERNACIONAL, LDA 
Rua Gil Vicente, nº 4 
Arcena 
2615-223 Alverca Ribatejo 
Portugal 

 
5. Quando aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abranja as 

funções especificadas no artigo nº 12 (2): 
 

Não é relevante 
 

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

 

Sistema 4 (para usos com requisitos de baixo desempenho para o concreto) 
 

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

EN 1504-2, Sistema 4 
 



 

 

 
 
 

8. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual  
tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia: 
 

 Não é relevante 
 

9. Desempenho Declarado 
 

Caracteristicas 
Essênciais 

Desempenho 
Especificação 

Técnica 
Harmonizada 

Profundidade de 
penetração 

Classe I: <10 mm  

Absorção de água e 
resistência alcalina 

Taxa de absorção 
< 7,5% comparado com o espécime não tratado 
< 10% Após imersão em solução alcalina EN 1504-2:2004 

Taxa de secagem para 
impregnação hidrofóbica 

Classe I: > 30%  

Substâncias perigosas Em conformidade com EN 1504-2; 5.3  

 
 O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado  

no ponto 9. Esta declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do  
fabricante identificado no ponto 4.    
 
 
Assinado por e em nome do fabricante: 

 

 
 

Engº Erik Ulrix 
Consultor Técnio 
 

 
Alverca, 15 Janeiro de 2017 


