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Esta lista corresponde aos documentos de homologação em vigor 

Em revisão | Indica que foi solicitada a renovação do documento de homologação 

Em transição | Indica que foi solicitada a emissão de um documento de aplicação 

Homologação com certificação |  A homologação permanece válida enquanto forem satisfatórios os resultados das verificações 
efetuadas pelo LNEC 

 

DH 585 ALAÇO: Chapas de cobertura 
Lisboa, 2000 | homologação com certificação | 6 p. | € 4,20 

DH 912 ROBBIFLEX: Revestimento exterior de paredes 
Lisboa, 2010 | em transição | 8 p. | € 3,20 

DH 915 RUSTICASA: Sistema de construção industrializada 
Lisboa, 2012 | em revisão | 20 p. | € 6,00 

DH 918 VIPLÁS 50, VIPLÁS 100, VIPLÁS AR 95, VIPLÁS 167 e VIPLÁS 275: Redes para reforço de revestimentos de paredes 
Lisboa, 2012 | em revisão | 8 p. | € 3,20 

DH 921 PATA MECÂNICA – PR: Sistema de fixação de placas de pedra natural para revestimentos de paredes 
Lisboa, 2012 | em revisão | 8 p. | € 3,20 

DH 922 PERNO DE VARÃO NERVURADO – PV: Sistema de fixação de placas de pedra natural para revestimentos de paredes 
Lisboa, 2012 | em revisão | 8 p. | € 3,20 

DH 927 UPONOR: Sistema de distribuição de água para consumo humano em habitações com funcionalidades complementares de proteção contra incêndio 
Lisboa, 2013 | validade 2016-05-31 | 20 p. | € 6,00 

DH 928 CANDIWALL: Sistema compósito de isolamento térmico pelo exterior 
Lisboa, 2013 | validade 2016-07-31 | 16 p. | € 5,50 

DH 929 TUBOFURO GEOROSCADO®: Sistema de tubagem para revestimento de furos para a captação de água subterrânea 
Lisboa, 2013 | homologação com certificação | validade 2018-07-31 | 14 p. | € 5,50 

DH 930 TUBOFURO HIDROROSCADO®: Sistema de tubagem para furos de captação de água subterrânea 
Lisboa, 2013 | homologação com certificação | validade 2018-07-31 | 12 p. | € 4,20 

DH 932 DIERATHERM: Sistema compósito de isolamento térmico pelo exterior 
Lisboa, 2014 | validade 2017-06-30 | 20 p. | € 6,00 

DH 932 DIERATHERM: Système d’isolation thermique extérieure de façade 
Lisboa, 2014 | validité 2017-06-30 | 20 p. | disponible en pdf, seulement 

DH 933 NEUCETHERM: Sistema compósito de isolamento térmico pelo exterior 
Lisboa, 2014 | validade 2017-08-31 | 22 p. | € 6,00 

DH 934 FERSIL 3KKK SN2: Tubagem para drenagem de águas residuais sem pressão, enterrada no exterior de edifícios 
Lisboa, 2014 | homologação com certificação | validade 2019-10-31 |10 p. | € 4,20 

DH 935 POLITEJO COLSAN SN2: Tubagem para drenagem de águas residuais sem pressão, enterrada no exterior de edifícios 
Lisboa, 2014 | homologação com certificação | validade 2019-10-31 | 10 p. | € 4,20 

 


