DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
DoP No. 13407
1. Código de identificação único do produto-tipo:
Para conhecer o número do produto consulte a lista anexa
2. Tipo, lote ou número de série, ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, nos termos do
artigo 11, n.º 4:
Urinóis de parede em cerâmica sanitária
3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal
como previsto pelo fabricante:
Higiene Pessoal (PH)

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do artigo 11, n.º 5:
SANITANA, Fábrica de Sanitários de Anadia, S.A.
Almas das Domingas
3780-244 Anadia PORTUGAL
Tel. +351 231 519 500 / Website: www.sanitana.com

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do representante autorizado cujo mandato abrange as tarefas especificados no artigo
12, n.º 2:
Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no
Regulamento (EU) n.º 305/2011, Anexo V:
Sistema 4

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:
Determinação do produto-tipo e controlo de produção na fábrica pelo fabricante

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

Desempenho

BP – Prevenção de Refluxos (ar poluído)*

Passa

CA – Possibilidade de Limpeza

Passa

LR – Resistência à Carga

Passa

DA – Durabilidade

Passa

Norma harmonizada

EN 13407:2006

* Não aplicável a urinóis do tipo III.

Os detalhes do desempenho declarado do produto estão em conformidade com o código de
designação e as características essenciais mostradas na lista anexa.

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:

Sanitana, Fábrica de Sanitários de Anadia, S.A.
Anadia, 14.02.2020
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Paulo Moreira dos Santos, Managing Director

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
DoP No. 13407
Código do
produto

Série

Características
essenciais

H8430610004231

CAPRI

Urinol de parede de alimentação vertical e descarga horizontal

BP – CA – LR – DA

EN 13407 – CL1 – I – 1A – 1/0.3C

1.0

H8430600004231

CAPRI

Urinol de parede de alimentação horizontal e descarga horizontal

BP – CA – LR – DA

EN 13407 – CL1 – I – 1A – 1/0.3C

1.0

H8430700004841

CAPRI

Urinol de parede eletrónico de alimentação horizontal e descarga horizontal

BP – CA – LR – DA

EN 13407 – CL1 – IV – 1/0.2C

1.0

S10071730800000

LARGE

Urinol de parede de alimentação vertical e descarga horizontal

BP – CA – LR – DA

EN 13407 – CL1 – II – 1/0.2C

1.0

S10077530600000

LARGE

Urinol de parede de alimentação horizontal e descarga horizontal

BP – CA – LR – DA

EN 13407 – CL1 – II – 1/0.2C

1.0

S10071830800000 +
S10083062850700 +
H8950710000001

LARGE

Urinol de parede eletrónico de alimentação horizontal e descarga horizontal

BP – CA – LR – DA

EN 13407 – CL1 – IV – 1/0.2C

1.0

S10071830800000 +
S10083162850700

LARGE

Urinol de parede eletrónico de alimentação horizontal e descarga horizontal

BP – CA – LR – DA

EN 13407 – CL1 – IV – 1/0.2C

1.0

Descrição

Código de designação

Volume
mín.

S10072130300000

MAR

Urinol de parede de alimentação horizontal e descarga horizontal

BP – CA – LR – DA

EN 13407 – CL1 – II – 1/0.2C

1.0

S10072230600000

MINI

Urinol de parede de alimentação vertical e descarga vertical

CA – LR – DA

EN 13407 – CL1 – III – 1/0.2C

1.0

S10072230700000

MINI

Urinol de parede de alimentação vertical e descarga vertical

CA – LR – DA

EN 13407 – CL1 – III – 1/0.2C

1.0

S10077430600000

PIK

Urinol de parede de alimentação vertical e descarga vertical

CA – LR – DA

EN 13407 – CL1 – III – 1/0.2C

1.0

S10077530600000

PIK

Urinol de parede de alimentação horizontal e descarga vertical

CA – LR – DA

EN 13407 – CL1 – III – 1/0.2C

1.0

Assinado por e em nome do fabricante por:

Sanitana, Fábrica de Sanitários de Anadia, S.A.
Anadia, 14.02.2020
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