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LOUÇA SANITÁRIA

Proprietário da DAP:
Roca Sanitario, S.A.
Av. Diagonal 513, 08029 Barcelona

Número da declaração:
01/2018

Normas de referência:
UNE-EN 15804:2012 + A1:2014 Sustentabilidade em construção. Declarações ambientais de produto.
UNE-EN 16578:2017 Equipamentos sanitários cerâmicos. Avaliação da sustentabilidade.
UNE-EN ISO 14025:2010 Rótulos e declarações ambientais. Declarações ambientais de tipo III. 
Princípios e procedimentos.

Data da declaração:
24 de janeiro de 2018

Válida até:
24 de janeiro de 2023

Produto/unidade declarada:
A presente Declaração Ambiental de Produto refere-se a uma tonelada de louça sanitária conside-
rando uma média de produtos entre lavatórios, bidés, urinóis, tanques e bases de duche, incluin-
do acessórios tais como colunas, tampas para sifões e prateleiras.

Âmbito:
O objetivo deste estudo é a preparação de uma ACV (avaliação do ciclo de vida) para a louça 
sanitária produzida pela Roca Sanitário, S.A.
Devido a métodos de fabrico comparáveis em diferentes fábricas, um produto médio é analisado 
por lavatórios, bidés, sanitas, urinóis, tanques e bases de duche, bem como acessórios comple-
mentares; colunas, tampas para sifões e prateleiras, com base no volume total de vendas destes 
produtos em 2017.
O proprietário da declaração é responsável pela informação aqui incluída, pelos dados e os factos 
relativos à avaliação do ciclo de vida. A UNE-EN 16578:2017 descreve a avaliação das categorias 
de produtos. Os resultados correspondem ao apresentado neste documento.

1. Informação geral
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2.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Entre os equipamentos sanitários, incluem-se, sobretudo, os lavatórios, os bidés, as sanitas, os 
urinóis, as tanques e as bases de duche, incluindo também os acessórios supracitados. Estes 
produtos são constituídos principalmente por argila, caulino, quartzo e feldspato. Após a prepa-
ração da mistura conhecida por barbotina, a mesma é moldada, seca, vidrada e depois é efetua-
do o acabamento até se obter louça sanitária. 
Para calcular o impacto ambiental, foi considerada uma amostra representativa de louça sanitária 
tendo por base o volume total fabricado em 2017.

2.2 APLICAÇÃO
Do grupo da louça sanitária, fazem parte lavatórios, bidés, sanitas, urinóis, bases de duche e 
tanques, bem como acessórios tais como colunas, tampas para sifões e prateleiras, e também 
produtos específicos para casa de banho usados para higiene pessoal.

2.3 DADOS TÉCNICOS
No presente documento, teve-se em conta a grande variedade de tamanhos dos diferentes 
produtos em louça sanitária fabricados.

2. Produto
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2.4 COLOCAÇÃO NO MERCADO / 
NORMAS DE APLICAÇÃO
São objeto das normas internacionais seguidamente descritas as louças sanitárias fabricadas nas 
diferentes unidades de produção da Roca Sanitario, S.A.

Europa (UE):
A Diretiva (UE) n.º 305/2011 aplica-se à colocação dos produtos no mercado na UE/AELC.
É necessário que aos produtos venha associada uma Declaração de Desempenho e uma 
marcação CE tendo em consideração:
EN 997:2012 e a EN 997/A1:2015 Sanitas independentes e conjuntos de sanitas e tanque 
com sifão incorporado e/ou
EN 13407:2015 Urinóis de parede
Requisitos funcionais e métodos de teste e/ou
EN 14528:2015 Bidés - Requisitos funcionais e métodos de teste e/ou
EN 14688:2015 Equipamentos sanitários - Lavatórios - Requisitos funcionais e métodos de 
teste e/ou
EN 14527:2016 Bases de duche para fins domésticos

Australia (AS):
AS 1976: Louça sanitária usada em equipamentos sanitários 
AS 1172.1: Sanitas independentes
AS 1172.2: Tanques
AS 3982: Urinóis
AS / NZS 1730: Lavatórios 
AS 3494: Bidés
AS /NZS 6400: Produtos que permitem um uso eficiente da água - Classificação e rotulagem

EUA (ASME):
ASME A112.19.2 / CSA B45.1: Artigos de casa de banho em cerâmica 
ASME AL 12.19.14: Tanques de seis litros equipados com um sistema de descarga dupla
ASME Al 12.19.19: Urinóis flushfree em louça sanitária
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França (NF)
NF D14-601: Equipamentos sanitários: material esmaltado - Especificações gerais
NF D12-101: Equipamentos sanitários - Sanitas independentes em cerâmica sanitária 
NF D12-203: Equipamentos sanitários - Tanques de descarga equipadas para vasos sanitários
NF D11-101: Equipamentos sanitários - Lavatórios em cerâmica sanitária 
NF D11-201+A1: Gestão doméstica - Condições de montagem e instalação de lavatórios para 
pessoas com mobilidade reduzida

Malásia (MS):
MS 147: Especificação para a qualidade dos equipamentos sanitários em louça sanitária 
MS 1522: Especificação de sanitas independentes em louça sanitária 
MS 795-1: Tanques de descarga para sanitas - PARTE I: Especificações 
MS 795-2: Tanques de descarga para sanitas - PARTE II: Válvulas de entrada
MS 795-3: Tanques de descarga para sanitas - PARTE III: Sistemas de descarga

Singapura (SS):
SS 574 Parte I: Tanque com pulsador duplo de baixa capacidade até 4,51l/31l, tanques de des-
carga para sanitas
SS 574 Parte II: Tanque com pulsador duplo de baixa capacidade até 4,51l/31l, sanitas indepen-
dentes

Padrão Nacional do CRP / China (GB):
GB 6952: Louça sanitária

Filipinas (PNS):
PNS 156: Artigos de casa de banho em cerâmica

Indonésia (SNI):
SNI-03-797: Sanita

Tailândia (TIS):
TIS 792: Louça sanitária em cerâmica: sanitas
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2.5 APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS
Peso médio dos produtos na entrega, excluindo embalagem:
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Lavatórios  16,3 Kg

Bidés 24,5 Kg

Sanitas 38,0 Kg

Urinóis 37,0 Kg

Tanques 11,2 Kg

Bases de duche 37,0 Kg

Producto Peso Unidades
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2.6 MATERIAIS DE BASE E AUXILIARES
Na tabela abaixo, é apresentada uma visão geral sobre a composição média da louça sanitária 
usada no fabrico dos diferentes produtos:

O peso da embalagem é calculado com base numa avaliação do peso médio por unidade 
fabricada. Para um produto médio, estima-se que são necessários, por embalagem de unidade 
declarada (tonelada)  37,90 kg de cartão, 31,40 kg de madeira e 4,55 kg de plástico.

Materia

Argila e grés 407,91

388,81

157,22

408,20

0,00

3,17

0,20

0,22

4,29

9,76

0,04

Caulim

Quartzo

Feldspato

Calcário

Gesso

Resina

ZnO

BaCO3 

LiO2

ZrO2

Valor Unidade

kg/t

kg/t

kg/t

kg/t

kg/t

kg/t

kg/t

kg/t

kg/t

kg/t

kg/t
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2.7 PROCESSO DE FABRICO
As matérias-primas fornecidas estão, na sua maioria, armazenadas em silos. Uma 
pequena percentagem de matérias-primas usadas é fornecida em sacos ou sacos grandes. 
As etapas do processo de produção são as que de seguida se descrevem.

1. Descarregamento de matérias-primas
As matérias-primas minerais (argila, caulino, feldspato e sílica) são descarregadas de camiões nas 
áreas demarcadas para este efeito.

2. Preparação da barbotina
As matérias-primas são colocadas na misturadora, onde são homogeneizadas com água osmótica. 
A mistura resultante é peneirada e bombeada para os tanques de armazenagem e mantida em sus-
pensão por meio de agitadores. A pasta que resulta desta operação é conhecida por barbotina.
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3. Moldagem
Uma vez obtida a qualidade da mistura desejada e após a mesma ter sido controlada pelo Labo-
ratório, a barbotina é introduzida nos tanques de moldagem aéreos . Seguidamente a barbotina 
é conduzida para as linhas de moldagem através da gravidade onde é introduzida em moldes de 
gesso selados hermeticamente, nos quais a peça é formada. Também se produzem peças por 
enchimento a média pressão utilizando moldes de resina ainda que em muito menor quantidade. 
Os moldes de gesso usados são produzidos na mesma unidade fabril e febricados por enchimen-
to de matrizes de araldite com uma mistura de gesso e água. Depois da formação dos moldes, as 
matrizes são abertas e os moldes de gesso são retirados e transportados para os secadores para
aquela que será a sua primeira desidratação antes da sua utilização.

1
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3

1.Informação 
geral

2.Produto 3.ACV: Regras 
de cálculo

4.ACV:Cenários e 
informação técnica 
adicional

5.Resultados da ACV 
(avaliação do ciclo de vida)

6.ACV: Interpretação
8.Classificação do 
produto, de acordo com 
a UNE-EN 16578

9.Referências

2.1 Descrição 
do produto

2.3 Dados 
técnicos

2.4 Colocação no mercado / 
normas de aplicação

2.5 Apresentação dos 
produtos

2.6 Materiais de 
base e auxiliares

2.7 Processo 
de fabrico

2.8 Ambiente e prevenção 
de riscos profissionais du-
rante o fabrico dos produtos

2.9 Processamento - 
instalação dos produtos

2.10 Embalagem 2.11 Condições 
de utilização

2.12 Requisitos e 
riscos ambientais  
durante a utilização

2.13 Ciclo de 
vida de referência

2.14 Outras 
considerações

2.15 Reutilização 
de materiais

2.16 Eliminação 2.17 Informação 
adicional

2.2 Aplicação

7.Evidências 
(Reach)



Declaração ambiental de produto. Louça Sanitária.

4. Secagem
Assim que a peça atinge a consistência mecânica dentro do molde de gesso, é removida manual ou 
automaticamente, dependendo da linha ou da respetiva dificuldade. Estas peças são colocadas em 
carrinhos e transportadas para diferentes secadores, onde são secos com ar quente. Uma vez secos, 
são novamente transportados por carrinhos com destino, desta vez, à linha de polimento e esmalta-
gem.
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6. Cozedura
No interior do forno ocorre um processo de aquecimento, cozedura até vitrificação do esmalte 
e arrefecimento.

5. Esmaltagem
O esmalte aplicado é preparado paralelamente matérias-primas, que estão armazenadas em silos, 
são pesadas antes de serem dissolvidos com água osmótica. O produto obtido é conduzido para 
moinhos de bolas que reduzem as partículas de base e pigmentos até à espessura desejada.
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7. Inspeção e controlo
As peças que saem do forno são enviadas para a área de inspeção e controlo, onde as peças de-
feituosas são separadas das peças que estão em conformidade. As peças que são aprovadas na 
inspeção final são embaladas e colocadas em paletes para serem transportadas até ao armazém 
de expedição. O ciclo completo para o fabrico de louça sanitária tem a duração de aproximada-
mente dois a três dias.

Comentários
• Alguns modelos de louça sanitária são fabricados em 
diferentes unidades de produção do grupo Roca.

• Com o objetivo de assegurar uma qualidade superior, são 
levadas a cabo inspeções minuciosas durante todos os 
processos, começando pela entrega das matérias-primas e 
durante todas as fases.

• Um dos objetivos é alcançar uma taxa de reciclagem 
elevada para evitar a criação de desperdício.

• As unidades de produção analisadas estão certificadas 
com a UNE-EN ISO 9001:2015. Estão em curso esforços 
para se alcançar a certificação UNE-EN ISO 14001:2015 
nas cinco unidades de produção analisadas.

• Os sistemas de gestão de água e energia estão dispo-
níveis em todos os processos, minimizando o consumo 
destes dois recursos, sendo esta uma das mais importantes 
prioridades ambientais do grupo.

7

Unidades de produção
Foram analisadas para a preparação do presente documento as seguintes unidades de produção 
do grupo Roca:

- Gavà - Viladecans (Espanha)
- Burgos (Espanha)
- Colmeias (Portugal)
- Anadia (Portugal)
- Settat (Marrocos)
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2.8 AMBIENTE E PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS 
DURANTE O FABRICO DOS PRODUTOS
Todos os requisitos legais aplicáveis em matéria de ambiente e prevenção de riscos laborais 
são cumpridos em todas as unidades de produção analisadas.

2.9 ROCESSAMENTO - INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS
Verificam-se todos os requisitos legais aplicáveis para as máquinas e instalações destinadas ao 
processamento que existem em todas as unidades de produção.
Nomeadamente, o processo de fabrico está em conformidade com os requisitos legais nacio-
nais aplicáveis relativamente à remoção de pó em cada caso.
Os instrumentos necessários para a instalação e/ou o uso de materiais auxiliares para os pro-
dutos acabados são listados nas instruções de montagem disponibilizadas com o produto.

2.10 EMBALAGEM
A louça sanitária produzida é embalada em embalagem individual de cartão ou protegida com 
plástico. Posteriormente as caixas individuais ou as peças são agrupadas em paletes de ma-
deira e a palete é protegida mediante retractilado de plástico.

2.11 CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Não existe nenhuma caraterística especial na composição dos produtos a ser tida em conside-
ração durante a utilização dos mesmos.

2.12 REQUISITOS E RISCOS AMBIENTAIS  
DURANTE A UTILIZAÇÃO
As peças em louça sanitária são cozidas a altas temperaturas, o que significa que a estrutura 
sólida das mesmas é quimicamente estável. O produto não tem nenhum impacto negativo no 
ambiente nem na saúde durante todo o seu ciclo vida.
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2.13 CICLO DE VIDA DE REFERÊNCIA
Se as instruções do fabricante para o uso e manutenção de cada produto forem seguidas, 
pode alcançar-se um ciclo de vida de, aproximadamente, 40 anos, no caso dos produtos 
em louça sanitária.

2.15 REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS
A reciclagem de todos os materiais que compõe a louça sanitária é tecnicamente possível com 
os processos de gestão adequados.

2.14 OUTRAS CONSIDERAÇÕES
Inflamabilidade
A louça sanitária, de acordo com a DIN 4102-1, é classificada como produto de construção 
não inflamável.

Água
No caso de impactos imprevistos da água na louça sanitária (p. ex., inundações), não se espe-
ram impactos negativos no produto propriamente dito ou no ambiente.

Danos mecânicos
No caso de danos mecânicos pequenos e imprevisíveis, não se espera impactos significativos 
no funcionamento da louça sanitária.
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2.16 ELIMINAÇÃO
Na Europa, é comum as louças sanitárias serem reutilizadas juntamente com entulho resultante 
de obras de construção (material refratário, detritos). Os códigos da Lista Europeia de Resí-
duos (LER) para a classificação e gestão de resíduos produzidos após o uso dos diferentes 
materiais que constituem a louça sanitária são listados abaixo.

•101213. Resíduos que resultam do fabrico de produtos cerâmicos, tijolos, azulejos e mate-
riais de construção

•150101. Embalagem em papel e cartão

•150102. Embalagem em plástico

•170107. Resíduos resultantes de construção e demolição: azulejos

2.17 INFORMAÇÃO ADICIONAL
Encontra mais informações em www.roca.es
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3.1 UNIDADE DECLARADA
Dado que os métodos de fabrico nas diferentes unidades fabris da Roca Sanitario, S.A, são 
comparáveis, o produto médio é composto por lavatórios, bidés, sanitas, urinóis e bases de 
duche, bem como, os respectivos acessórios tais como colunas, tampas para sifões e pratelei-
ras, tendo por base o volume de vendas total dos diferentes produtos em 2017.

Para calcular a ACV (avaliação do ciclo de vida) foi considerado que uma unidade declarada 
corresponde a uma tonelada de louça sanitária. Todos os impactos ambientais dos produtos 
são calculados tendo por base de cálculo uma tonelada (t) de louça sanitária.

No capítulo 2.5, são apresentados, em pormenor, os pesos médios dos diferentes tipos de 
produtos fabricados. 

Por unidade declarada (1 t), estima-se que a embalagem de um produto médio corresponde a 
37,90 kg de cartão, 31,40 kg de madeira e 4,55 kg de plástico.  
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3.2 LIMITES DO SISTEMA DE CÁLCULO
O sistema de cálculo inclui todas as etapas relevantes durante o fabrico da louça sanitária. 
De acordo com a UNE-EN 15804, por conseguinte, são considerados todos os processos 
incluídos nas três principais fases A1-A2-A3 abaixo definidas:  

• Fase A1: Fornecimento e produção de matérias-primas e embalagem de materiais

• Fase A2: Transporte de matérias-primas e embalagem de materiais para as unidades de produção

• Fase A3: Produção de louça sanitária e processamento e eliminação de resíduos de produção.

O posterior transporte dos produtos finalizados para locais de utilização e/ou distribuição não é 
tido em conta nos cálculos efetuados.

As imagens apresentadas representam uma descrição geral dos limites do sistema neste 
estudo.

A1

A2

A3
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3.3 ESTIMATIVAS E CONSIDERAÇÕES GERAIS
Os processos de fabrico são controlados diretamente, portanto, a precisão dos dados incluí-
dos neste relatório é significativa, minimizando a estimativa de dados.

3.4 CRITÉRIOS PARA RECOLHA DE DADOS
Todos os dados relativos ao período descrito no Capítulo 3.7 são tidos em conta. 
Considerando a fiabilidade e a precisão dos dados processados, a soma das frações de 
produtos não tidas em conta nos cálculos não deverá exceder 5% do fluxo total por peso.

3.5 INFORMAÇÃO GERAL
Para efetuar os cálculos incluídos neste documento e definir o modelo do ciclo de vida dos 
produtos analisados, tem sido utilizado um sistema de processamento de dados desenvolvido 
internamente pelo Departamento Ambiental. Todos os registos de dados relevantes sobre o 
fabrico e a distribuição de produtos são provenientes de bases de dados controladas pelas 
diferentes fábricas analisadas.

3.6 QUALIDADE DOS DADOS ANALISADOS
Todos os dados utilizados neste documento provêm de bases de dados controladas pelas dife-
rentes fábricas analisadas, incluindo dados de avaliação de produção interna, dados ambientais, 
dados relevantes para a ACV dentro da cadeia de fornecimento e dados importantes relativos 
ao fornecimento de energia. Os dados mencionados são verificados internamente numa base 
regular e constante e são, como tal, considerados como claramente representativos.
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3.7 PERÍODO ANALISADO
O presente documento tem em consideração os dados correspondentes ao ano 2017.

3.8 ATRIBUIÇÃO
A informação contida neste documento diz respeito aos produtos de referência. 
Não foi atribuído nenhum dado de produção.

3.9 COMPARABILIDADE
Apenas é possível realizar a comparação dos dados da DAP (Declaração Ambiental de 
Produto) se todos os conjuntos de dados sujeitos a comparação forem criados de acordo 
com a UNE-EN 15804 e se tanto o fabrico quanto as caraterísticas específicas do produto 
forem tidos em conta.
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4. ACV:
Cenários e 
informação 
técnica adicional

A informação técnica de seguida indi-
cada define os módulos declarados. 
Pode ser utilizada para desenvolver 
cenários específicos no contexto da 
avaliação de um edifício, se forem 
módulos não declarados (MND).

1. Etapa da
produção

2. Etapa da 
montagem

3. Etapa da 
utilização

4. Etapa do 
fim do ciclo 

de vida

5. Benefícios e 
encargos fora 

do sistema

(Declarado) (Módulo não 
declarado)

(Módulo não 
declarado)

(Módulo não 
declarado)

(Módulo não 
declarado)

- Fornecimento de ma-
térias-primas (A1)

- Transporte (A2)

- Produção (A3)

- Transporte para o local 
de utilização

- Montagem

- Utilização

- Manutenção

- Reparações

- Substituição

- Restauração

- Utilização operacional de 
energia

- Utilização operacional de água

- Demolição

- Transporte

- Processamento da água

- Depósito

- Reutilização

- Recuperação

- Potencial de reciclagem
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5. Resultados da ACV (avaliação do ciclo de vida)

5. Resultados da 
ACV (avaliação 
do ciclo de vida)

IMPACTO AMBIENTAL POR 1 T 
EM LOUÇA SANITÁRIA

4.2.4.2 Potencial de Aquecimento Global [kg CO2 - Eq./t] 3,63E+02 1,64E-02 3,38E+03 3,74E+03 

4.2.4.3  Potencial de destruição da camada de ozono estratosférica [kg CFC11 – Eq. /t] 6,35E-08 0,00E+00 4,75E-07 5,38E-07

4.2.4.4 Potencial de acidificação de solo e água [kg SO2 – Eq. /t] 8,10E-01 3,63E-03 3,48E+00 4,29E+00

4.2.4.5 Potencial de eutrofização [kg PO3-
4 - Eq/t] 1,14E-01 7,66E-04 1,95E-01 3,09E-01

4.2.4.6 Potencial de formação de oxidantes fotoquímicos 
  do ozono troposférico [kg Eteno. – Eq. /t] 1,46E+00 3,59E-02 7,09E-01 2,20E+00

4.2.4.7 Potencial de destruição abiótica para recursos não  
  fósseis [kg Sb – Eq. /t] 0,00E+00 0,00E+00 9,57E-03 9,57E-03

4.2.4.8 Potencial de destruição abiótica para recursos fósseis [MJ/t] 9,29E+01 3,30E-07 6,79E+02 7,72E+02

   Transporte   Fabrico Fornecimento
Resumo de 

dados da DAP
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RECURSOS UTILIZADOS PARA 
1 T EM LOUÇA SANITÁRIA

4.2.2.1 Utilização de energia primária renovável [MJ/t] 1,70E+01 1,43E-06 1,24E+02 1,41E+02

4.2.2.2  Uso de energía primaria renovable utilizada 
  como materia prima [MJ/t] 0,00E+00 0,00E+00 1,24E+02 1,24E+02

4.2.2.3 Utilização total de recursos de energia primária renovável [MJ/t] 1,70E+01 1,43E-06 2,48E+02 2,65E+02

4.2.2.4 Utilização de energia primária não renovável [MJ/t] 3,80E+02 1,69E-05 2,76E+03 3,14E+03

4.2.2.5 Utilização de recursos de energia primária não 
  renovável usada como matéria-prima [MJ/t] 0,00E+00 0,00E+00 2,61E+01 2,61E+01

4.2.2.6 Utilização total de recursos de energia primária não renovável [MJ/t] 3,80E+02 1,69E-05 2,78E+03 3,16E+03

4.2.2.7 Utilização de material secundário [kg/t] 1,43E+01 -4,56E-02 1,05E+02 1,19E+02

4.2.2.8 Utilização de combustíveis secundários renováveis [MJ/t] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

4.2.2.9 Utilização de energia primária não renovável [MJ/t] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

4.2.2.10 Utilização de água doce total [m³/t] 1,44E+01 8,83E-01 4,55E+00 1,98E+01

   Transporte   Fabrico Fornecimento
Resumo de 
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CATEGORIAS DE RESÍDUOS E FLUXOS DE SAÍDA GERADOS 
POR 1 T EM LOUÇA SANITÁRIA

4.2.3.1 Resíduos perigosos eliminados [kg/t] 7,10E-01 0,00E+00 7,80E-01 1,49E+00

4.2.3.2 Resíduos não perigosos eliminados [kg/t] 7,29E+02 1,54E-03 5,37E+03 6,10E+03

4.2.3.3 Resíduos radioativos eliminados [kg/t] 1,43E-02 0,00E+00 0,00E+00 1,43E-02

4.2.3.4 Componentes para reutilização [kg/t] 7,14E+00 0,00E+00 1,12E+01 1,83E+01

4.2.3.5 Materiais para reciclagem [kg/t] 2,09E+00 0,00E+00 5,25E-02 2,14E+00

4.2.3.6 Materiais para recuperação de energia [kg/t] 7,17E-01 0,00E+00 7,34E-04 7,17E-01

4.2.3.7 Energia elétrica exportada [MJ/t] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

4.2.3.8 Energia termal exportada [MJ/t] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

   Transporte   Fabrico Fornecimento
Resumo de 

dados da DAP
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6. ACV: Interpretação

1/1

O gráfico que se segue tem o objetivo de apresentar a interpretação dos resultados da DAP 
incluídos na secção 5.

Gráfico de resultados

O gráfico apresenta os principais parâmetros que compõem o perfil ambiental do produto.

Na fase A1, os principais impactos ambientais estão relacionados com o consumo de energia 
e recursos (matérias-primas).

A fase 2, que representa o transporte de matérias-primas para as unidades de produção, 
mostra um impacto relativamente pequeno no resultado da DAP. 

A fase 3 inclui os impactos causados pelos processos de produção em diferentes unidades fabris. 
Trata-se da etapa com os mais elevados impactos ambientais, especialmente no que respeita 
ao consumo de energia e recursos.
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7. Evidências (Reach)
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No que respeita à conformidade com os regulamentos REACH, a produção de louça sanitária 
pela Roca Sanitario, S.A., não implica a necessidade de levar a cabo qualquer procedimento 
de registo nem de preparar fichas de dados de segurança associadas a produtos fabricados.

Sustentabilidade do produto: ver secção 9 deste documento para uma avaliação da sustenta-
bilidade, de acordo com a UNE-EN 16578.
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8. Classificação do produto, de acordo com a UNE-EN 16578 8.2. Classificação de sanitas 8.3. Classificação de urinóis
8.4. Classificação de equipamentos 
adicionais em louça sanitária
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8. Classifi-
cação do 
produto, de 
acordo com a 
UNE-EN
16578

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3

“Requisitos ecológicos” 
abrange os requisitos 

aplicáveis de módulos de 
informação de A1 a A5

da UNE-EN 15804.

“Requisitos económicos” 
abrange os requisitos 

aplicáveis dos módulos de 
informação B1, B6 e B7

da UNE-EN 15804.

“Requisitos sociais” 
abrange outros requisitos 
aplicáveis dos módulos 

de informação B2 a B5 da 
UNE-EN 15804.
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Os fatores de ponderação para os três pilares estão em conformidade com a UNE-EN 16578 
(Anexo B, gráfico B.4):

Para fins de avaliação, os produtos analisados foram agrupados em categorias, considerando 
que o resultado da avaliação de qualquer produto na categoria é representativo para todos os 
produtos na mesma categoria.

Os resultados finais são apresentados de acordo com o esquema de avaliação estabelecido na 
UNE-EN 16578, Anexo B, de S1 a S7, correspondendo S7 ao nível mais elevado.

para Pilar 1 (por ex., matérias-primas, transporte, produção 
e transporte para o mercado).

para Pilar 2 (por ex., consumo de água e energia).

para Pilar 3 (por ex., limpeza e ruído).
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Correlação do valor de classificação atingido com a classe de sustentabilidade:

Variação dos valores                Classe de 

de classificação (%)           sustentabilidade

<79 S1

>79 - <87 S2

>87 - <96 S3

>96 - <104 S4

>104 - <113 S5

>113 - <121 S6

>121 S7
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(avaliação do ciclo de vida)

6.ACV: Interpretação
8.Classificação do 
produto, de acordo com 
a UNE-EN 16578

9.Referências
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8.2. CLASSIFICAÇÃO DE SANITAS
Para a classificação do produto de acordo com a UNE-EN 16578, Anexo B (esquema de avaliação), 
foram tidas em conta todas as gamas de sanitas fabricadas.

Classificação de acordo com a EN 16578 (sanitas) SANITA 1 SANITA 2 SANITA 3 SANITA 4

Média de volume de descarga por sanita 3,75 L (suite) 3,38 L (suite)     2,50 L (suite) 3,38 L (suite)

Nome / Tipo de produto     6/3 WC 4,5/3 WC 4/2 WC Sanita suspensa  A893301000 

Parte 1: Critérios ecológicos (4.2.) 103 % 103 % 103 % 103 %

Parte 2: Critérios económicos (4.3.) 125 % 129 % 137 % 113 %

Parte 3: Critérios sociais e funcionais (4.4.) 93 % 93 % 93 % 93%

Avaliação completa 109 % 110 % 113 % 105 %

Classe de sustentabilidade S5 S5 S5 S5
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8.3. CLASSIFICAÇÃO DE URINÓIS
Para a classificação do produto de acordo com a UNE-EN 16578, Anexo B (esquema de ava-
liação), foram tidos em conta todos os urinóis fabricados de acordo com os dados da DAP, em 
conformidade com a UNE-EN 16578 / UNE-EN 15804 apresentada no ponto 5 (Resultados).

Classificação de acordo com a EN 16578 (urinóis) Urinóis 1    Urinóis 2

Média de volume de descarga por peça 1,00 L 3,00 L

Nome / Tipo de produto 1L Urinol Urinol EURET A35945E000

Parte 1: Critérios ecológicos (4.2.) 103 % 103 %

Parte 2: Critérios económicos (4.3.) 128 % 111 %

Parte 3: Critérios sociais e funcionais (4.4.) 87 % 87 %

Avaliação completa 109 % 103 %

Classe de sustentabilidade S5 S4
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8.4. CLASSIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADICIONAIS EM 
LOUÇA SANITÁRIA
Para a classificação do produto de acordo com a UNE-EN 16578, Anexo B (esquema de avaliação), 
foram tidos em conta todos os produtos cerâmicos fabricados de acordo com os dados 
da DAP, em conformidade com a UNE-EN 16578 / UNE-EN 15804, referidos no ponto 5 (Resultados).

Classificação de acordo com a EN 16578 (outros produtos) Lavatórios Bidés Bases de duche Lava-louças Outros

Parte 1: Critérios ecológicos (4.2.) 103 % 103 % 103 % 103 % 103 %

Parte 2: Critérios económicos (4.3.)  128 % 128 % 128 % 128 % 128 %

Parte 3: Critérios sociais e funcionais (4.4.) 87 % 87 % 87 % 87% 100 %

Avaliação completa 109 % 109 % 109 % 109 % 111 %

Classe de sustentabilidade S5 S5 S5 S5 S5
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9. Referências
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UNE-EN 16578 tem sido utilizada como Regras para a Categoria de Produto (RCP) 

DIN EN ISO 14025:2011-10: Rótulos e declarações ambientais - Tipo III declarações ambien-
tais - Princípios e procedimentos

ISO 14040: 2006, Gestão ambiental - Avaliação do Ciclo de Vida - Princípios e enquadramento
ISO 14044: 2006, Gestão ambiental - Avaliação do Ciclo de Vida - Requisitos e orientações
UNE-EN 15804: 2012+A1 2014: Sustentabilidade de trabalhos de construção - Declarações 
Ambientais de Produto - Regras principais para a categoria de produto de produtos de cons-
trução
UNE-EN 16578: 2017 Equipamentos sanitários em cerâmica - Avaliação de sustentabilidade 
Ecoinvent - Base de dados para equilíbrio ecológico, versão 2.2.  Swiss Centre for Life Cycle 
Inventories, St. Gallen.

Europa (EN):
a EN 997:2012 e a EN 997/A1:2015 Sanitas independentes e conjuntos de sanitas e tanque 
com sifão incorporado e/ou
EN 13407:2015 Urinol de parede - Requisitos funcionais e métodos de teste e/ou
EN 14528:2015 Bidés - Lavatórios - Requisitos funcionais e métodos de teste e/ou
EN 14688:2015 Equipamentos sanitários - Lavatórios - Requisitos funcionais e métodos de 
teste e/ou
EN 14527: 2016 Bases de duche para fins domésticos

ELCD - European Reference Life Cycle Database, versão 2.0. Comissão Europeia,
Centro Comum de Investigação - Instituto do Ambiente e Sustentabilidade e DG Ambiente - 
Direção-Geral (2008)

CCI - European Reference Life Cycle Database, versão 2.0. Comissão Europeia,
Centro Comum de Investigação — Instituto do Ambiente e Sustentabilidade e DG Ambiente — 
Direção-Geral (2008)
Principais resíduos — DECISÃO da COMISSÃO relativa a resíduos de 18 de dezembro de 
2014, alterando a Decisão 2000/532/EC, no que respeita à lista de resíduos de acordo com a 
Diretiva 2008/98/EC do Parlamento Europeu e do Conselho (2014/955/EU).

Abreviaturas:
RCP = Regras para a Categoria de Produto
DAP = Declaração Ambiental de Produto ACV = Análise do Ciclo de Vida
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