
WISA BV  Driepoortenweg 5  6827 BP  Arnhem  The Netherlands  P.O Box 2194  6802 CD  Arnhem
T +31 (0)26 362 90 20  E: info@wisa-sanitair.com  www.wisa-sanitair.com

1

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
DoP No 14688

1. Código de identificação único do produto-tipo: 
Ver coluna I no Apêndice para o produto número 

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos 
termos do n.o 4 do artigo 11.o:

Não aplicável

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) – lavatório

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.o 5 do artigo 
11.o:

WISA BV 
DRIEPOORTENWEG 5 
NL – 6802 CD ARNHEM 

T: +31 (0)26 362 90 20 – WWW.WISA-SANITAIR.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: 

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no 
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 tipo do produto com base no teste do tipo e no controlo da produção realizados 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
Especificações técnicas 
harmonizadas

Lavabilidade (CA) Cumpre

EN 14688; 
CL: Ver coluna II no Apêndice

Resistência da carga (LR) Cumpre
Overflow capacity (OF) Cumpre
Durabilidade (DA) Cumpre

 

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:

 
Ing. G. Vrieling, QA-Manager
Arnhem, 14-08-2015


