Declaração de Desempenho CE
Widra® IPE

INFORMAÇÃO AO
CLIENTE

1. Código único de identificação do produto: Widra® IPE
2. Informação acerca do tipo e da rastreabilidade, permitindo a identificação do produto de construção conforme
requerido nos termos do Artigo 11(4): é fornecida na embalagem do produto e na etiqueta do produto.
3. Utilização pretendida para o produto de construção de acordo com a EN 13658-1 & 2: 2005.
Widra® IPE Perfis metálicos de remate para revestimentos interiores e exteriores em paredes, divisórias, tectos
ou pilares.
4. Nome, marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, conforme requerido nos termos do
Artigo 11(5): NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Não aplicável.
6. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:
System n°4
7. Não aplicável.
8. Não aplicável.
9. Declaração de Desempenho: As características principais de cada tipo de produto encontram-se enumeradas
na Tabela 1.

Tabela 1: Declaração sobre as características principais WIDRA - according EN 13658-1 & 2: 2005.
Tipo de produto

Perfil de canto filamentar

Reacção ao fogo

Classe A1

Utilização pretendida

Não

10. O desempenho dos produtos identificados nos pontos 1 e 2, e listados na Tabela 1, encontram-se em
conformidade com a Declaração de Desempenho do ponto 9.
Esta Declaração de Desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante identificado no ponto
4.
Assinado pelo fabricante, e em seu nome, por:
Paul De Geyter, Global Quality manager CQA - NV Bekaert SA

Approved by:
Global Quality Manager CQA-Bekaert
Paul De Geyter
Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material
is the sole responsibility of the user.
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