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Normativa o reglamentació de referencia
EN 13748-1:2004 Rajoles de terratzo. Part 1: Rajoles de terratzo per ús interior.

Normativa o reglamentació associada
EN 13748-2:2004 Rajoles de terratzo. Part 2: Rajoles de terratzo per ús exterior.
EN 998-2:2016 Especificacions per morters de paleteria. Part 2. Morters per paleteria.

RAJOLES DE TERRATZO PER US INTERIOR

Marcatge CE de
Rajoles de terratzo no armades, que utilitzen ciment com a aglomerant, produïdes en fàbrica i que es comercialitzen a punt per ser
col·locades. Les rajoles estan previstes per a ús interior.

Lotificació per assaigs / control documental
Criteris de Lotificació:
- Per cada fabricant i producte 1 Lot
Punts d'inspecció
- Documentació prèvia o d'origen: Cada lot
- Documentació de subministrament: Cada partida o remesa
- Documentació posterior :Cada lot

Exigències documentals o assaigs:
Tipus

A rebre

Document o assaig

Documentació

Previ al subministrament

Declaració de prestacions CE

Documentació

Durant el subministrament

Documentació del Marcatge CE

Documentació

Durant el subministrament

Albarà de subministrament

Documentació

Posterior al subministrament

Certificat de subministrament

Sisterma d'avaulacio i verificació de la constància de les prestacions

Requisits esencials segons UNE-EN

Prestacions o exigències mínimes:
PRESTACIO -

Criteri o valor 1 Criteri o valor 2 Criteri o valor 3

Observacions

Clase I

Minim

4 mm

Si no s'ha de
polir

Clase II

Mínim

8 mm

Per polir

Cantell

Màxim

± 0,3%

Art 5.2 EN
13748-1

gruix < 40mm

Desv màxima

± 2 mm

gruix = 40mm

Desv màxima

± 3 mm

Rectitud cantell cara vista

Diferencia màx.

<= 0,3%

llargada

Art 5.3 EN
13748-1

Planeitat cara vista

Desviació màx

<= 0,3%

llargada diagonal

Art 5.4 EN
13748-1

Promig 4
probetes.

5 Mpa

Art 5.5 EN
13748-1

Valor individual
mínim.

4 Mpa

Art 5.5 EN
13748-1

Assaig disc
ample

<= 25 mm

Art 5.6.1 EN
13748-1

Gruix

Tolerancies de mesura

Resistència a flexió/Carrega trencament

Desgast per abrasió

Total

Cap valor ind.

<= 8 % massa

Art 5.8 EN
13748-1

Per cara vista

Cap valor ind.

<= 0,4 gr/cm2

Art 5.8 EN
13748-1

CTE

Veure assistent
Lliscabilitat

Absorció d'aigua

Resistència al lliscament

Segons us previst

Documentació associada als sistemes d 'avaluació i verificació de la constancia de les prestacions
(SAVCP):
SAVCP (*)

1+

Documentació / tasca responsabilitat de:

F(0)

Declaració de prestacions

X

Veure nota
al peu (5)

1
ON(1)

F(0)

2+
ON(1)

X

F(0)

3
ON(1)

X

Assaigs o informe del producte
tipus
Control de producció en fabrica

X

X

X

Certificat de conformitat del
control de producció en fabrica
Certificat de constancia de les

X(2)
X(4)

X(3)

F(0)

4
ON(1)

F(0)

X

X

X

X

X

X

X

prestacions
Assaigs addicionals sobre
producció

X

X

X

(*) SAVCP = Sistema d'Avaluació i Verificació de la Constància de les Prestacions
(0) Fabricant
Organisme Notificat segons sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions del Reglament de productes
(1)
de la construcció Reglament (UE) 305/2011
(2) Certificat de conformitat del control de producció en fabrica en base a :
Inspecció inicial de la planta i del control de producció en fàbrica
Vigilància i avaluació i supervisió continues del control de producció en fàbrica
(3) Certificat de la constància de les prestacions en base a:
Avaluació de les prestacions del producte
Inspecció inicial de la planta i del control de producció en fàbrica
Vigilància i avaluació i supervisió continues del control de producció en fàbrica
(4) Certificat de la constància de les prestacions en base a:
Avaluació de les prestacions del producte
Inspecció inicial de la planta i del control de producció en fàbrica
Vigilància i avaluació i supervisió continues del control de producció en fàbrica
Assaig mitjançant sondeigs de mostres de producció o emmagatzemament
(5) Aquesta documentació només es podrà exigir en casos extrems
Exemple de Marcatge CE

