








   




















































 

















 








 




   



Proj. nº 25902 Rel. nº 25902-1/2012 Revisão: 0 Data:21/09/2012

Declaração de verificação de dados com vista a confirmar a

percentagem de materiais reciclados nos produtos cerâmicos

Serve a presente para declarar que o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro efectuou uma

verificação da incorporação de material reciclado do processo (poeiras recolhidas em sistemas de

despoeiramento, caco seco, lamas da ETAR, restos de pó atomizado) nos produtos fabricados pela

empresa GRESART - Indústria Cerâmica, S.A., localizada em Oliveira do Bairro, Aveiro, Portugal.

Confirmou-se que a percentagem de incorporação de materiais reciclados (resíduos e subprodutos do

processo), nos produtos de  grés e grés porcelânico, bem como na monoporosa são as seguintes:

Referência do produto

cerâmico da empresa:

% de incorporação de

material reciclado

Fonte de informação

Grés e grés porcelânico

20-27%

Registo internos de

produção, dados cedidos

a entidades oficiais

Monoporosa

28%

Dados de reciclagem

externa: Registos de

fornecedores

Esta verificação teve por base a análise da informação e os dados constantes da produção de produtos de

grés e grés porcelânico cerâmicos fabricados pela empresa GRESART - Indústria Cerâmica, S.A. (Folhas

de registo de dados de produção, mapas de registo de resíduos, dados estatísticos oficiais, e outros

registos associados), as informações de fornecedores de pasta para o caso do revestimento cerâmico,

bem como a visita técnica às instalações, nomeadamente os locais de processamento destes materiais

reciclados (incluindo resíduos e subprodutos).

21 de Setembro de 2012

Marisa Almeida

Auditor certificado pela APCER com o nº de certificado - 06/AUD.208

Proj. nº 25902 Rel. nº 25902-2/2012 Revisão: 0 Data: 21/09/2012

Report on recycled content materials in Ceramic Tiles

Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (Technological Center for Ceramic and Glass from Portugal)

hereby declares to have performed an audit to confirm the incorporation of recycled material into

ceramic tiles products, produced by GRESART - Indústria Cerâmica, S.A., located in Oliveira do Bairro,

Aveiro, Portugal.

Recycled materials includes process waste like dusting powder, dust emissions from treatment systems,

spray dried powder and dry ceramic pieces.

It was confirmed that the percentage of recycled materials incorporated into the production process is

as follows:

Ceramic Product, references

of  GRESART:

% recycled material

included

Sources:

Floor tiles:

Glazed ceramic

Glazed porcelain

20-27%

Internal quality data:

Internal wastes from the

process

Wall tiles: white body

monoporosa
28%

External data: external

wastes

The audit was based on the analysis of registered data and information contained in documental

management system of GRESART for the production of ceramic tiles, raw materials supplier data, as well

as a visit to the production unit namely to the points where wastes and materials are processed.

21th September 2012

Marisa Almeida

Certificated auditor by APCER with the certificate number - 06/AUD.208







