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DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (DoP) 
              De acordo com o Anexo III da Norma Europeia 305/2011 / EU (Art. 4 do Regulamento Europeu de Produtos de Construção 

DoP Nº 99.004 

 

99.004 AIR-BUR COLA CONTACTO 20L 
1. Código de identificação unico do produto tipo: Complemento de instalação, adesivo AIR-BUR CONTACTO COLA 20L 

2. Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que 
permita a identificação do produto de construção de acordo com lo 
estabelecido no artigo 11, parágrafo 4º 

 

O tipo e o número do lote estão indicados na embalagem do produto. 

3. Utilização prevista ou utilizações do produto de construção, de 
acordo com as especificações técnicas harmonizadas aplicáveis, 
estabelecidas pelo fabricante. 

AIR-BUR COLA CONTACTO é um adesivo de contato, à base de borracha de policloropreno modificada em meio de 
solventes orgânicos. 
AIR-BUR COLA CONTACTO é especialmente desenvolvido para colar laminados de alta pressão, madeira, espuma de 
poliuretano, certas borrachas, couro natural, matérias têxteis, cortiça, papelão, etc. e em geral 
qualquer tipo de material, exceto PVC e outros tipos de plásticos flexíveis. 
 

4. Nome e morada do fabricante  de acordo com lo estabelecido no 
artigo 11,  parágrafo 5 

AIR-BUR 
BUR 2000 S.A. 
C/ Progrés, 45. C.P. 08850 Gavá Barcelona, España. 

5. Se aplicável,  Nome e morada do  contacto do representante 
autorizado cujo mandato abrange as tarefas especificadas no n.º 2 
do artigo 12.º. 

BUR 2000 S.A. 
C/ Progrés, 45. C.P. 08850 Gavá Barcelona, España. 

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da constância de 
desempenho do produto de construção. 

AVCP Sistema 4 Para Isolamento 

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto 
de construção coberto por uma norma harmonizada 

Não aplicável 

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto 
de construção para o qual foi emitida uma avaliação técnica 
europeia. 

Declaração Voluntária 

9. Benefícios declarados 

Características essenciais Desempenho Especificação  Técnica Armonizada 

Volume da garrafa (L) 20 Litros  

Aparência líquido homogêneo 

Cor Mel a ligeiramente avermelhado 

Viscosidade (25º) 2650mPas 

Densidade 0.82 g/cc 

Temperatura de inflamação < 20ºC 

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9. Esta declaração é emitida sob a responsabilidade exclusiva do 
fabricante identificado no ponto 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assinado por e em nome de fabricante por: Local e data de emissão Assinatura 

 
Bur 2000 S.A. 
Rep. Javier Pérez Lorente 

 

Gavá, 01.12.2020 

 

NPD- Desempenho  Não Determinado
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