
Unified Water Label

Etiqueta europeia de produtos

O Unified Water Label (www.uwla.eu) é a nova etiqueta comum europeia de
classificação da eficiência hídrica e energética de produtos sanitários, que junta
várias etiquetas europeias, incluindo a certificação portuguesa da ANQIP.

Como ler a etiqueta?

Existem 5 classes de eficiência hídrica, entre vermelho (menos
eficiente) e verde escuro (mais eficiente)
O consumo de água é indicado em litros por minuto (l/min)
para as torneiras e chuveiros e em litros (l) para os autoclismos
O consumo de energia é apresentado em kWh por ano
(kWh/p.a.)
Os ícones referem-se às características dos dispositivos:

Possui uma posição intermédia de
abertura, que obriga a força
adicional para a abertura total

Torneira 
eco-stop

Torneira
temporizada

Permite a interrupção do
fornecimento de água ao fim de um
determinado período de tempo

Abertura 
central a frio

Quando aberta na posição central a
torneira fornece água fria

Modo poupança
de energia

Dispositivos que usam um modo de
poupança de energia

Torneira
termostática

Permite que o utilizador selecione a
temperatura que pretende e esta é
mantida constante durante o uso

Botão boostBotão que permite aumentar,
temporariamente, o caudal de água

https://anqip.pt/


Sistema voluntário de avaliação e classificação de eficiência hídrica dos
edifícios
Diagnóstico da eficiência hídrica realizado por profissionais qualificados
Identificação de medidas de melhoria para aumentar a eficiência hídrica 

Para um aconselhamento profissional, conheça o

Saiba mais em:
www.aquamais.pt

Escolha os produtos com melhor classe de eficiência hídrica na
base de dados do Unified Water Label.

Torneira
eletrónica

Ativa e desativa o fornecimento de
água com a aproximação e
afastamento do utilizador

Torneira com
tubo extensível

Tubo extensível que permite direcionar
o fluxo de água para onde desejado

Autoclismo
gravítico

A cisterna encontra-se numa posição
mais elevada que a sanita e a
descarga é efetuada por gravidade

Descarga
completa

Autoclismo com mecanismo que
apenas permite acionar a descarga
total do depósito

Volume de dupla
descarga

Volume de um autoclismo que permite
acionar uma descarga parcial (volume
reduzido) ou total do depósito

Depósito de
descarga

Depósito de descarga de água, sem
bacia de retrete

Urinol eletrónico
Urinol com sensor que ativa a
descarga quando o utilizador se
afasta

Volume de
descarga

Volume de descarga de um urinol ou
de um autoclismo de descarga
completa

Torneira de
fluxómetro

Torneira que ativa a descarga do
urinol quando pressionada

Bacia de retrete Sanita sem depósito de descarga

Descarga
assistida

Sistema de descarga por pressão, que
usa ar comprimido para garantir uma
descarga eficaz com menos água

Ícones de identificação do dispositivo:

https://www.aquamais.pt/pesquisa-tecnicos/
http://www.europeanwaterlabel.eu/findaproduct.asp?country=&category=&rating=&manufacturer=&order=

