
 

DoP N° 0007-01  Pág. 1 
 

 

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO 

N° 0007-01 
 
1. Código de Identificação único do produto-tipo : 

Tectos Suspensos : componentes 

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

a identificação do produto de construção, nos termos do nº. 4 do artigo 11.º : 

Minerval, Athena, Tonga A, Saga, Eurobaffle, com tela decorativa cor branco (Ver rótulo) 

 
3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a 

especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante : 

Componentes para tectos suspensos 

 
4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto 

do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º : 

SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC 

1, place Victor Hugo 92411 Courbevoie Cedex 

www.eurocoustic.com 
 

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os 

actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º : 

Não aplicável 

 
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do 

produto de construção tal como previsto no anexo V: 

Reacção ao fogo : sistema 1 

Outras Características : sistema 3 
 

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção 

abrangido por uma norma harmonizada : 
O CSTB (Organismo Notificado n.º 0679) determinou o produto padrão com base nos 

ensaios de tipo; uma inspeção inicial da unidade fabril e do controlo da produção em 

fábrica; Acompanhamento, apreciação e aprovação contínuos do controlo da produção em 

fábrica, de acordo com o Sistema 1 para a característica de reacção ao fogo. 

Emitiu o certificado de controlo de produção em fábrica. 

 

LNE (No. 0071), SRL (No. 1088) ou CSTB (No. 0679) realizaram uma determinação do 

produto padrão com base em ensaios de tipo (com base na amostragem pelo fabricante), 

nos cálculos de tipo, nos valores de tabelas ou documentação descritiva do produto de 

acordo com o sistema 3 para a característica de absorção sonora. 

Emitiu o relatório de ensaio.  

http://www.eurocoustic.com/
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8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção 

para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia : 

Não aplicável 

 
9. Desempenho declarado : 

 

Características essenciais 

Produto 
Esp 
mm 

Reacção 
ao fogo 

Emissão de 
formaldeídos 

 
rejeição e / 

ou 
conteúdo 
de outras 

substâncias 
perigosas 

 
Suscetibilidade 

ao 
desenvolvimento 

de 
microrganismos 

perigosos 

Resistência à 
flexão  

Força 
de 

adesão 

Absorção 

sonora w 

Condutividade 
térmica 
W/(m.K) 

Durabilidade 

sob carga 
distribuída 

uniformemente 

Minerval A 12 12 A1 Classe E1 NPD NPD NPD NPD 0.90 NPD NPD 

Minerval A 15 15 A1 Classe E1 NPD NPD NPD NPD 0.95 NPD NPD 

Minerval A 22 22 A1 Classe E1 NPD NPD NPD NPD 1.00 NPD NPD 

Athena 22 A1 Classe E1 NPD NPD NPD NPD 1.00 NPD NPD 

Tonga A 22 22 A1 Classe E1 NPD NPD NPD NPD 1.00 NPD NPD 

Tonga A 40 40 A1 Classe E1 NPD NPD C/130N/m² NPD 1.00 0.035 NPD 

Saga 12 A1 Classe E1 NPD NPD NPD NPD 0.60 (MH) NPD NPD 

Eurobaffle 44 A1 Classe E1 NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Eurobaffle 80 A1 Classe E1 NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

 

Todas as características essenciais listadas na primeira linha desta tabela correspondem 

às características descritas na norma NF EN 13964: 2014. 

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

desempenho declarado no ponto 9. 

 

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade 

do fabricante identificado no ponto 4. 

 

Assinado por e em nome do fabricante por: 

Senhor Eric ESCALETTES 

Director B.U. Plafonds Eurocoustic 

Courbevoie, 27/03/2017 
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DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO 

N° 0007-02 
 
1. Código de Identificação único do produto-tipo : 

Tectos Suspensos : componentes 

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

a identificação do produto de construção, nos termos do nº. 4 do artigo 11.º : 

Tonga A, MyConcept, Eurobaffle, com tela decorativa de cores ou decoração (Ver rótulo) 

 
3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a 

especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante : 

Componentes para tectos suspensos 

 
4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto 

do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º : 

SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC 

1, place Victor Hugo 92411 Courbevoie Cedex 

www.eurocoustic.com 
 

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os 

actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º : 

Não aplicável 

 
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do 

produto de construção tal como previsto no anexo V: 

Reacção ao fogo : sistema 1 

Outras Características : sistema 3 
 

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção 

abrangido por uma norma harmonizada : 
O CSTB (Organismo Notificado n.º 0679) determinou o produto padrão com base nos 

ensaios de tipo; uma inspeção inicial da unidade fabril e do controlo da produção em 

fábrica; Acompanhamento, apreciação e aprovação contínuos do controlo da produção em 

fábrica, de acordo com o Sistema 1 para a característica de reacção ao fogo. 

Emitiu o certificado de controlo de produção em fábrica. 

 

LNE (No. 0071), SRL (No. 1088) ou CSTB (No. 0679) realizaram uma determinação do 

produto padrão com base em ensaios de tipo (com base na amostragem pelo fabricante), 

nos cálculos de tipo, nos valores de tabelas ou documentação descritiva do produto de 

acordo com o sistema 3 para a característica de absorção sonora. 

Emitiu o relatório de ensaio.  

http://www.eurocoustic.com/
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8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção 

para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia : 

Não aplicável 

 
9. Desempenho declarado : 

 

Características essenciais 

Produto 
Esp 
mm 

Reacção 
ao fogo 

Emissão 
de 

formaldeí
dos 

 
rejeição e / 

ou conteúdo 
de outras 

substâncias 
perigosas 

 
Suscetibilida

de ao 
desenvolvim

ento de 
microrganis

mos 
perigosos 

Resistência à 
flexão  

Força 
de 

adesão 

Absorção 

sonora w 
Condutividade 

térmica W/(m.K) 
Durabilidade 

sob carga 
distribuída 

uniformemente 

Tonga A cores 22 A2-s1, d0 Classe E1 NPD NPD NPD NPD 1.00 NPD NPD 

Tonga A 
decoração 

22 A2-s1, d0 Classe E1 NPD NPD NPD NPD 1.00 NPD NPD 

Tonga A Silver 22 A2-s1, d0 Classe E1 NPD NPD NPD NPD 0.95 NPD NPD 

Tonga A cores 40 A2-s1, d0 Classe E1 NPD NPD C/130N/m² NPD 1.00 0.035 NPD 

Tonga A 
decoração 

40 A2-s1, d0 Classe E1 NPD NPD C/130N/m² NPD 1.00 0.035 NPD 

MyConcept 22 A2-s1, d0 Classe E1 NPD NPD NPD NPD 0.95 NPD NPD 

Eurobaffle cores 44 A2-s1, d0 Classe E1 NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Eurobaffle cores 80 A2-s1, d0 Classe E1 NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

 

Todas as características essenciais listadas na primeira linha desta tabela correspondem 

às características descritas na norma NF EN 13964: 2014. 

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

desempenho declarado no ponto 9. 

 

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade 

do fabricante identificado no ponto 4. 

 

Assinado por e em nome do fabricante por: 

Senhor Eric ESCALETTES 

Director B.U. Plafonds Eurocoustic 

Courbevoie, 04/12/2018 
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DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO 

N° 0007-04 
 
1. Código de Identificação único do produto-tipo : 

Tectos Suspensos : componentes 

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

a identificação do produto de construção, nos termos do nº. 4 do artigo 11.º : 

Ermès, Area, Clini’Safe E, Clini’Safe A, Tonga Ultra Clean E, Tonga Ultra Clean A, 

Eurobaffle, com tela decorativa cor branco (Ver rótulo) 

 
3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a 

especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante : 

Componentes para tectos suspensos 

 
4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto 

do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º : 

SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC 

1, place Victor Hugo 92411 Courbevoie Cedex 

www.eurocoustic.com 
 

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os 

actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º : 

Não aplicável 

 
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do 

produto de construção tal como previsto no anexo V: 

Reacção ao fogo : sistema 1 

Outras Características : sistema 3 
 

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção 

abrangido por uma norma harmonizada : 
O CSTB (Organismo Notificado n.º 0679) determinou o produto padrão com base nos 

ensaios de tipo; uma inspeção inicial da unidade fabril e do controlo da produção em 

fábrica; Acompanhamento, apreciação e aprovação contínuos do controlo da produção em 

fábrica, de acordo com o Sistema 1 para a característica de reacção ao fogo. 

Emitiu o certificado de controlo de produção em fábrica. 

 

LNE (No. 0071) ou CSTB (No. 0679) realizaram uma determinação do produto padrão com 

base em ensaios de tipo (com base na amostragem pelo fabricante), nos cálculos de tipo, 

nos valores de tabelas ou documentação descritiva do produto de acordo com o sistema 3 

para a característica de absorção sonora. 

Emitiu o relatório de ensaio.  

http://www.eurocoustic.com/
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8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção 

para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia : 

Não aplicável 

 
9. Desempenho declarado : 

 

Características essenciais 

Produto 
Esp 
mm 

Reacção 
ao fogo 

Emissão de 
formaldeídos 

 
rejeição e / 

ou 
conteúdo 
de outras 

substâncias 
perigosas 

 
Suscetibilidade 

ao 
desenvolvimento 

de 
microrganismos 

perigosos 

Resistência à 
flexão  

Força 
de 

adesão 

Absorção 

sonora w 

Condutividade 
térmica 
W/(m.K) 

Durabilidade 

sob carga 
distribuída 

uniformemente 

Ermès 15 A1 Classe E1 NPD NPD NPD NPD 0.90 NPD NPD 

Area 15 A1 Classe E1 NPD NPD NPD NPD 0.90 NPD NPD 

Clini’Safe E 15 A1 Classe E1 NPD NPD NPD NPD 0.90 NPD NPD 

Clini’Safe A 15 A1 Classe E1 NPD NPD NPD NPD 0.90 NPD NPD 

Tonga Ultra Clean E 20 A1 Classe E1 NPD NPD NPD NPD 0.90 NPD NPD 

Tonga Ultra Clean A 22 A1 Classe E1 NPD NPD NPD NPD 1.00 NPD NPD 

Tonga Ultra Clean A 40 A1 Classe E1 NPD NPD NPD NPD 1.00 0.035 NPD 

Eurobaffle Boréal 44 A1 Classe E1 NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Eurobaffle Boréal 80 A1 Classe E1 NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

 

Todas as características essenciais listadas na primeira linha desta tabela correspondem 

às características descritas na norma NF EN 13964: 2014. 

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

desempenho declarado no ponto 9. 

 

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade 

do fabricante identificado no ponto 4. 

 

Assinado por e em nome do fabricante por: 

Senhor Eric ESCALETTES 

Director B.U. Plafonds Eurocoustic 

Courbevoie, 27/03/2017 

 


