DECTARACÃO DE DESEMPENHO
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RECLARATION OF PERFORMANCE
DoP-29-0015 REV.0
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Código de identificação único
Unique identìficøtíon code of the product-type

MONOTUBE DIELECTRIC FO IN/OUTDOOR
CABLE TK LSZH
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Desempenho declarado I Declared perþrmance
Características essenciais
Desempenho
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Essentiol cha raderistics
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Performance

Standard Harmonizado
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Susbstancias Perigosas
Dangerous substonces
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Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho - AVRD
System of Assessment and verification of constancy of performonce - AVCP

Organismo Notificado
Utilização prevista
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Uot¡l¡ed Body:YDE Pruf-und Zertifizierungsinstitut GmbH (0366)

/

lntended use:
Cabos para instalações em edificios, obras e outros trabalhos de condtrução civil sujeitos a
requisitos de reação ao fogo.
Cobos poro instoloções em edificios, obras e outros trabolhos de condtrução civil sujeitos a
requisitos de reação ao fogo..
Nome e Morada
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Name and Address

TEKA PORTUGAL SA
ESTRADA DA MOTA

APARTADO 533
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3834-909
ILHAVO - PORTUGAL
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O desempenho do produto identificado acima está conforme como o desempenho declarado.
A presente declaração de desempenho é emitida, de acordo com o regulamento (EU) No.

3O5/2Ot7, sob a exclusiva responsabilidade da entidade acima identificada.
The performonce of the product identified obove is in conformity with the declared
performance. This declaration of performonce is issued, in accordance with the Regulotion (EU)
No. 305/2071, under the sole responsibility of the above entity.
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Tel.: (+351) 234 329 500
Fax: (+351) 234325457

