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Resistencia a compresión (σ10) CS(10\Y)150 EN 826

todas as outras características do anexo ZA1 da EN 13165:2012 + A2:2016 : NPD

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

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

Deformación bajo cargo y temperatura DLT(2)5 EN 1605

Resistencia a tracción, perp. a las caras TR80 EN 1607

Tolerancias en espesor T2 EN 823

Estabilidad dimensional a temperatura 

específica

DS(70, 90)3

DS(-20,-)1
EN 1604

Condutividade térmica (λD W/(m.K))
0,027 for dN < 120 mm

0,026 for dN ≥ 120 mm
Annex C EN 13165:2012 + A2:2016

Resistencia térmica (RD m².K/W)

1,10 for dN 30 mm

4,40 for dN 119 mm

4,60 for dN 120 mm

5,35 for dN 140 mm

EN 13165:2012 + A2:2016

Reacção ao fogo F EN 13501-1

No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de 

construção abrangido por uma norma harmonizada

EN 13165:2012 + A2:2016

Organismo notificado: SGS Intron (1939), WFRGent (1173), FIW (0751), 

CSTB (0679)

DESEMPENHO DECLARADO

Características essenciais Desempenho hEN técnicas harmonizadas

Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo 

com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto 

pelo fabricante

Isolamento térmico de edifícios

Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de 

contacto do fabricante, nos termos do n.° 5 do artigo 11.°

IKO Insulations B.V.

Wielewaalweg 3

4791 PD Klundert

The Netherlands

Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do 

desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V
Sistema 3

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
IKO enertherm BM / CPR-2013.08

Código de identificação único do produto-tipo See CE mark label and marking on boards

Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que 

permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.° 4 

do artigo 11.°

IKO enertherm BM


