Certificado de conformidade
do controlo da produção em fábrica

0099/CPR/A60/0879
Em conformidade com o Regulamento dos produtos de construção (UE) N. 305/2011 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 9 de Março de 2011, o organismo notificado AENOR (n 0099) emitiu este certificado para

ARGEX-ARGILA EXPANDIDA, S.A.
com sede em
Produto de construção
Norma harmonizada
Referências
Centro de produção
Esquema de certificação

ZONA INDUSTRIAL DE BUSTOS, APARTADO 36, 3771-904 BUSTOS OLIVEIRA DO BAIRRO (Portugal)
Agregados
--Detalhadas no anexo ao Certificado
ZONA INDUSTRIAL DE BUSTOS, APARTADO 36, 3771-904 BUSTOS OLIVEIRA DO BAIRRO (Portugal)
Para emitir este certificado foram consideradas todas as disposições do
sistema 2 + de avaliação e verificação da regularidade do desempenho,
conforme descrito no Anexo ZA da norma harmonizada citada. O controlo
da produção na fábrica atende aos requisitos da mesma.
Este certificado foi concedido pela primeira vez na data de emissão
indicada abaixo e permanecerá em vigor até o seu vencimento, desde que
não haja mudança nos métodos de ensaio e nos requisitos para o controlo
da produção na fábrica incluidos na norma harmonizada para avaliar o
desempenho das características declaradas, e que o produto e as
condições de produção não tenham sido significativamente modificados.

Original Electrónico

Data da primeira emissão
Data da última emissão
Data de validade

2011-04-06
2017-04-06
2020-04-06

Avelino BRITO
Director Geral
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de certificação do controlo da produção notificado acreditado pelo ENAC, nº OCP/137

Certificado de conformidade
do controlo da produção em fábrica
0099/CPR/A60/0879

Anexo ao Certificado

Norma Aplicável

Tamanho (d/D)

EN 13055-1:2002 y EN 13055-1:2002/AC:2004 0/2 ; 4/8 ; 6/12 ; 8/12 ; 8/16

Original Electrónico

Data da primeira emissão
Data da última emissão
Data de validade

2011-04-06
2017-04-06
2020-04-06

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de certificação do controlo da produção notificado acreditado pelo ENAC, nº OCP/137

