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(ESPANHA)

5.

6.

7.

8.

Especifição Técnica 
Armonizada

≥ 0,5 Mpa ≥ 0,5 Mpa 

≥ 1,0 Mpa ≥ 1,0 Mpa 

≥ 1,0 Mpa ≥ 1,0 Mpa 

≥ 1,0 Mpa ≥ 1,0 Mpa 

≥ 1,0 Mpa ≥ 1,0 Mpa 

≥ 0,5 Mpa ≥ 0,5 Mpa 

≥ 0,5 Mpa ≥ 0,50 mm

≥ 2,50 mm ≥ 2,50 mm

9.

10. Assinatura

Tempo aberto estendido. Adesão

Deslizar

Adesão inicial antes de 6 horas

José Luis Zurita Urbano, técnico responsável de 
argamassas

Fontanar-Guadalajara (Espanha)

21/07/2022

Nome e cargo Local e data de emissão

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 8

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no 
ponto 4

Combustão incandescente continua Ver FDS

NPD: No Performance Determined (Desempenho Não Determinado)

Adesao após ciclos de congelamento /descongelamento

Deformação transversal

UNE-EN 12004-
2:2017

Adesao após imersâo em água

Adesao após o calor

Características essenciais Prestações

Adesao inical

0

Prestações declaradas:

0

0

No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma 
harmonizada: nome e número de identificação do organismo notificado:

CEMOSA O/1906225/1/01

Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção 
tal como previsto no anexo V do RPC:

Sistema 3 

Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no 
n. 2 do artigo 12 do RPC:

Não relevante

DANOSA- POL. IND. SECTOR 9-19290 FONTANAR-GUADALAJARA

Tel.: +34 949 88 82 10 - info@danosa.com

Adesivo cimentício para ladrilhos cerâmicos ( C )

Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos 
termos do n. 5 do artigo 11 do RPC:

Data e/ou número do lote: ver saco

Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica 
harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

ARGOCOLA ELITE 400 C2FTE

Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto 
de construção, nos termos do n. 4 do artigo 11 do RPC:

VERSION 01

Código de identificação único do produto-tipo:

Nº DoP: COLA-005

21/07/2022

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (DoP)


