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Nº B.0033 
 
1. Código de identificação único do produto-tipo: 

 
AGUAPLACK EASY JOINT 24H 
 

2. 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): 
 
Disponível no recipiente. Nome do produto e número do lote 
 

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação 
técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante: 
 
Materiais para juntas de placas de gesso cartonado. Composto misto, de secagem Tipo 3A 
 

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do 
fabricante, nos termos do artigo 11 (5): 
 
Beissier S.A.U. 
Polígono Txirrita Maleo, 14. 
20100 Errenteria 
Tel.: (34) 902100250 beissier@beissier.es 

 
5. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de 

construção tal como previsto no anexo V: 
 
Sistema 4 
 

6. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido 
por uma norma harmonizada: 
 
EN 13963:2005 Materiais para juntas de placas de gesso cartonado. Tarefas realizadas pelo 
fabricante: 
 
a) a determinação do produto-tipo com base nos ensaios de tipo, nos cálculos de tipo, nos 

valores tabelados ou em documentação descritiva do produto; 
 

b) o controlo da produção em fábrica; 
 
7. Desempenho declarado 

 

Características essenciais Desempenho Especificações técnicas 
harmonizadas 

Reacção ao fogo A2 s1 d0 
13963:2005 

Flexao NPD 

 
8. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho 

declarado no ponto 7. 
 
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do 
fabricante identificado no ponto 4. 
 

Manuel Framis, Diretor Geral Beissier S.A.U.                                        Errenteria, 1 de julho de 2013 

 
 


