
□   Desempenho(s) Declarado(s): □   Norma harmonizada:   EN 13251:2016 □   Sistema(s) de AVRD:

Aveiro,  13 janeiro, 2022 José Martos,

2+

●  Resistência à tração (nas duas direções):  

     - MD (5.34 kN/m, -1.06 kN/m)

     - CMD  (4.89 kN/m, -0.97 kN/m)  

●  Alongamento na carga máxima (nas duas direcções):

     - MD (48 %, ±9,6 %)

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é

emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por: 

NPD = Desempenho Não Determinado       |     FDS = Ficha de Dados de Segurança       |      AVRD =  Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 

●  Substâncias perigosas:   Menor do que o exigido pela legislação nacional dos Estados-Membros da UE       

     - CMD  (80 %, ±16 %)

●  Resistência ao punçoamento estático:    0.81 kN, -0.16 kN

●  Resistência à perfuração dinâmica:    27 mm, +5.4 mm 

●  Dimensão característica da abertura:   62 µm, ±8.68 µm    

●   Permeabilidade à água normal ao plano:    96.1 l/(m
2
s), -17.2 l/(m

2
s) 

●  Durabilidade:   Para ser revestido em 24 horas após a instalação. Durabilidade esperada para um mínimo de 25 anos em 

solos naturais com 4<pH<9 e T<25ºC
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□  Mandatário(s):

NA

4M205010 (weberdry roof GEOT 150)

□   Utilização(ões) prevista(s):

Geotêxteis e produtos relacionados para filtragem, reforço e separação (F+R+S) em obras de terra, fundações e estruturas de suporte

Organismo(s) notificado(s):

AENOR INTERNACIONAL, S.A. (Unipersonal), organismo de certificação do controlo de produção em fábrica notificado nº 0099

□  Fabricante:

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº.  DoP - PT - 4M205010 - 01

□  Código de identificação único do produto-tipo:


