
   
 

Turnhout, 12 de Junho de 2013 

Assunto: Marcação CE para produtos de construção  

Em 1988, o Parlamento Europeu primeiro desenvolveu a directiva 89/106/EEG, mais conhecida como a 

Directiva dos Produtos de Construção (DPC). Nesta directiva, a marcação CE serve para demonstrar que um 

produto (de construção) presente no Mercado está de acordo com as normas e a legislação Europeia e pode 

ser comercializado livremente na União Europeia. 

Contudo, a DPC era apenas uma “Directiva”, o que significa que permitia adaptações específicas a cada país e 

dependia dos governos nacionais para a sua implementação e execução. Como consequência, a sua 

implementação foi lenta e incompleta. De modo a resolver estes problemas, a Directiva dos Produtos de 

Construção foi substituída pelo Regulamento Produtos da Construção (RPC), votado e aprovado a 9 de Março 

de 2011 e foi publicado no OJEU em Abril de 2013. Um regulamento como este é directamente vinculativo para 

todos os Estados membros. A partir de 1 de Julho de 2013, o RPC irá tornar-se efectivo para muitos produtos 

da construção. Para os selantes será válido um período de coexistência, de 1 de Julho de 2013 a 1 de Julho de 

2014. 

A marcação CE será necessária em todos os Estados membros do Espaço Económico Europeu (EEE): Áustria, 

Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, 

Irlanda, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polónia, Portugal, 

Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, República Checa, Reino Unido e Suécia. Com adição da Suíça e da 

Turquia.  

O RPC estipula que todo o produto da construção, com marcação CE, tem de ser acompanhado pela 

Declaração de Desempenho (DoP). Esta DoP é fornecida ao cliente, digitalmente ou em papel, pelo fabricante, 

na língua correspondente ao seu Mercado e tem de ser guardada durante 10 anos. O seu conteúdo é 

especificado no RPC e contém as características essenciais do produto indicado, como exigido pelas normas. 

Que produtos da construção devem ser rotulados com marcação CE?  

Todos os produtos da construção: 

 No âmbito das Normas Europeias Harmonizadas e para os quais o período de coexistência terminou 

(p.e. o período de coexistência para selante sob hEN 15651 irá acabar a 1 de Julho de 2014) 

OU: 

 Sujeitos à Aprovação Técnica Europeia (p.e. bucha química & os produtos da gama corta-fogo da 

Soudal). 

Quais os produtos que NÃO vão ter marcação CE a partir de 1 de Julho de 2013? 

 Todos os produtos de construção fora do âmbito das Normas Europeias harmonizadas ou ETA (p.e. 

primários, produtos de limpeza, fitas e membranas para instalação de janelas) 

 TODAS as Espumas (PU) (uma vez que não existem normas harmonizadas), com excepção das 

espumas resistentes ao fogo. 

 Todos os adesivos para os quais não existem normas harmonizadas (p.e. adesivos de construção e 

para madeira) 

 Todos os produtos não destinados à “construção” (p.e. Carbond 940FC, Soudaseal 260 CC, 

Gasketseal…) 

 



   
 

 Todos os selantes fora do âmbito das normas Europeias harmonizadas (hEN 15651): 

a. Produtos à base de petróleo (p.e. Butyrub) 

b. Selantes para vidros não elásticos (p.e. Putty, Silirub e Soudaseal Tradicionais). 

c. Produtos de enchimento (p.e. Soudafill light, Calofer,) 

d. Todos os selantes cuja forma não seja em pasta (p.e. Soudaseal SL) 

 

Gama de produtos Soudal com marcação CE 

1. Adesivos para azulejos têm marcação CE desde 2005. Estes adesivos estão inseridos no âmbito da 

norma Europeia harmonizada: hEN 12004. A partir de 1 de Julho de 2013, a Declaração de 

Desempenho estará disponível. 

2. Certos tipos de Bucha química, no âmbito da Aprovação Técnica Europeia específica que já têm 

marcação CE e a Declaração de Desempenho estarão disponíveis a partir de 1 de Julho de 2013.  

3. Para os Selantes, a norma harmonizada apenas foi aprovada recentemente. Consiste em 5 partes (hEN 

15651-1 a hEN 15651-5) e distribui os selantes em 4 distintas categorias de acordo com o campo de 

aplicação. Como esta norma harmonizada é nova, o RPC permite um período de coexistência de 1 ano 

para certificar e adaptar os produtos existentes no mercado de acordo com esta nova norma. Esta 

coexistência tem início no dia 1 de Julho de 2013 e termina passado um ano, a 1 de Julho de 2014. 

Todos os selantes que sejam abrangidos por uma destas 4 categorias (Fachadas, Vidros, Juntas 

sanitárias e Passagens pedonais) terão marcação CE e uma Declaração de Desempenho, durante o 

período de coexistência ou, em última instância, a 1 de Julho de 2014.  

4. Para a Gama corta-fogo, ainda está a ser elaborada a norma harmonizada. Porém, antes da sua 

finalização, os produtos resistentes ao fogo da Soudal estão sujeitos ao ETAG 026 e terão marcação 

CE, bem como, serão entregues com a Declaração de Desempenho após a recepção dos documentos 

ETA.  

5. Alguns Adesivos para canalização em PVC (Soudal 42A) também têm marcação CE desde 2007. Estes 

adesivos são abrangidos pela norma Europeia harmonizada: hEN 14680:2006 e hEN 14814:2007. A 

partir de 1 de Julho de 2013, a Declaração de Desempenho estará disponível. 

Responsabilidade da Soudal face aos nossos distribuidores 

Soudal, como fabricante, irá marcar os necessários produtos Soudal com a correcta etiqueta CE e irá preparar a 

respectiva Declaração de Desempenho. Esta DoP estará disponível no tempo devido ou será fornecida 

mediante solicitação. 

 

É possível o distribuidor vender os selantes sem marcação CE após Julho de 2014?  

 

SIM. O distribuidor pode vender o stock remanescente de produtos Soudal que recebeu antes do período de 

coexistência acabar. Para cada entrega após o período de coexistência, o distribuidor tem de questionar o 

fabricante para aplicar a necessária etiqueta CE e providenciar a DoP. 

 

 

Para mais informação, a equipa Soudal está ao seu dispor! 

 

 


