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DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO 
 

SikaGrout®-218 
 
 

01 02 01 01 001 0 000059 1124 
 
1. Tipo de produto: 
Código de identificação do produto-tipo 

 
SikaGrout® 

2. Tipo Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer 
outros elementos que permitam a identificação do produto de 
construção, nos termos do Artigo 11 (4) do RPC : 

-218 
(número de lote consultar o rótulo da 
embalagem) 

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

1 Componente. Produto para ancoragem de 
barras de aço. 
Produto CC 
Em conformidade com Annex ZA tabela ZA.a 

4. Nome, designação comercial ou marca 
comercial registada e endereço de contacto do 
fabricante, nos termos do Artigo 11 (5) do RPC: 

SikaGrout® 

Sika S.A.U 
Crta. Fuencarral 72,  
28108 Alcobendas  
Madrid-España

5. Morada de contacto: 
Nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato 
abrange os actos especificados no Artigo 12 (2) do RPC, se 
aplicável: 

Não relevante (ver 4) 

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

Sistema 2+ 

7. Organismo Notificado (ENh): 
No caso da declaração de desempenho (DD) 
dizer respeito a um produto de construção 
abrangido por uma norma harmonizada: 

BUREAU VERITAS Italia SpA, organismo de 
certificação do controlo da produção notificado 
nº 1370 emitiu o certificado de conformidade 
do controlo da produção em fábrica nº 1370-
CPR-0217, baseando-se:  

a) na inspecção inicial da unidade fabril e no 
controlo da produção em fábrica; 

b) no acompanhamento, apreciação e 
aprovação contínuos do controlo da 
produção em fábrica; 

8. Organismo Notificado (ETA): 
No caso de uma declaração de desempenho relativa a um 
produto de construção para o qual tenha sido emitida uma 
Avaliação Técnica Europeia 

Não é relevante (ver 7) 
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9. Desempenho declarado 
 

Características 
Essenciais Desempenho Norma de Ensaio 

Especificação 
Técnica 
Harmonizada 

Fluência em tracção Deslocamento ≤ 0.6mm 
(carga de 75kN) 

EN 1881 
EN 1504-6:2006 

Teor de iões cloreto  ≤ 0.05% EN 1015-17 

Reacção ao fogo A1 fl EN 13501-1 
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