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12 8,20
CAMISA 20x85 10 100 0,17 400 ml 12 9,50

CAMISA 15x85 10 1500 0,12
WORLDFIX 500

300 ml

12 6,50
CAMISA 12x80 10 2000 0,11 400 ml 12 7,00

BOQUILHA (Extra) 12 1008 0,33
WORLDFIX 400

300 ml

PREÇOPistola RESINA 380/400 ml 20,00

Pistola ultraleve RESINA 380/400 ml 25,00

ACESSÓRIOS PREÇO

PRODUTO VOLUME

8,6 12,5 17,1 30,3 37,4 53,9

100 120

Carga aplicable sobre la varilla
Carga aplicável sobre o varão [KN] 8,6 13,8 13,9 23,8 29,8 45,6

100 120 40 50 60 80Distancia al borde
Distancia à borda [mm] 40 50 60 80

40 50 60 80 100 120

244 256

Distancia entre centros
Distância entre centros [mm] 40 50 60 80 100 120

215 260 110 130 150 190Espesor mínimo material base
Espessura mínima material base [mm] 110 120 140 160

10 20 40 80 150 200

200 240

Par de apriete
Binário de aperto [Nm] 10 20 40 80 150 200

170 210 80 100 120 160Profundidad de perfuración
Profundidade do furo [mm] 80 90 110 125

10 12 14 18 22 28

20 24

Diámetro de perfuración
Diâmetro do furo [mm] 10 12 14 18 22 28

20 24 8 10 12 16Diámetro de la varilla
Diâmetro do varão [mm] 8 10 12 16

BUCHAS QUÍMICAS
WORLDFIX
400 - 500

DATOS PARA HORMIGÓN 30 N/mm2
DADOS PARA BETÃO 30 N/mm2 WORLDFIX 400 WORLDFIX 500

BUCHA QUÍMICA
RESINA DE POLIESTER

(BAIXO TEOR DE ESTIRENO)

BUCHA QUÍMICA
RESINA DE VINILESTER-EPOXIACRILATO

(SEM ESTIRENO)

WORLDFIX 400 WORLDFIX 500

• Cargas médias;
• Aplicações em todos os tipos de
materiais de construção (tijolo, pedra,
betão não fissurado...);
• Válido para aplicações em lugares
molhados.

• Cargas médias e altas;
• Aplicações em tijolo, madeira,
pedra e betão não fissurado;
• Válido para aplicações em lugares
inundados.



ACESSÓRIOS PARA BUCHA QUÍMICA

PRODUTO CARACTERÍSTICAS PREÇO

PISTOLA PARA RESINA
380/400ml

• Qualidade profissional; • Para cartuchos de 
400 ml - coaxiais de 2 componentes; • Taxa de 
impulso 25:1; • Força de impulso > 3000 N; • 

Corpo, gatilho e punho em metal.

1 2 000,00

PISTOLA PARA SILICONE
280/300 ml

• Qualidade profissional; • Para cartuchos de 
silicone de 310 ml; • Taxa de impulso 18:1; • 

Força de impulso > 3000 N • Placa de impulso 
em aço sinterizado; • Corpo rotativo; • Corpo, 

gatilho e punho em metal.

1 1 300,00

BOQUILHA 12 1008 33,00

PISTOLA ULTRALEVE 
PARA RESINA

380/400ml

• Qualidade profissional; • Para cartuchos de 
400 ml - coaxiais de 2 componentes; • Taxa de 
impulso 18:1; • Força de impulso > 3000 N; • 

Corpo, gatilho e punho em metal.

1 2 500,00

MEDIDA: Ø 20 x 85 mm 10 100 17,00

PERNOS PARA BUCHAS QUÍMICAS
(com porca e anilha)

CAMISA

MEDIDA: Ø 12 x 80 mm 10 2000 11,00

MEDIDA: Ø 15 x 85 mm 10 1500 12,00

• AÇO 5.8, 8.8, ZINCADO

• AÇO INOX-A2 E INOX-A4

MEDIDA
COMPRIMENTO

TOTAL (A)
ROSCA
ÚTIL (C)

DIÂMETRO
DO FURO

PROFUNDIDADE
DO FURO (B)

INOX-A4 INOX-A2
AÇO 8.8

ZINCADO
AÇO 5.8

ZINCADO

M-8 x 110 100 20 10 80 77,82 73,00 72,00 55,00

85,00 65,00

M-10 x 130 130 40 12 90 168,60 136,00

M-10 x 115 115 25 12 90

91,00 70,00

M-12 x 160 160 50 14 110 259,38 228,00 137,00 105,00

M-16 x 190 190 65 18 125 486,33 442,00 286,00 220,00

960,00 637,00 490,00

M-24 x 300 300 90 28 210 1 621,09 1 580,00

M-20 x 260 260 90 25 170 972,66

2 000,00

Edição: 1/2006
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1 170,00 900,00

M-30 x 380 380 100 35 280 3 242,19 3 100,00 2 600,00

Dimensões em mm

Ref.ª C1330 B

Ref.ª C1360

Ref.ª C1560



ESPUMA DE POLIURETANO

Volume PREÇO / UnidadeDesignação

5,50

750 ml 12 5,80

Espuma de poliuretano - manual
Espuma de poliuretano - para pistola

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 8
Data: 19 de julho 2021 Preço: €/Unidade TABELA 8.2

Designação Cores Volume PREÇO / Unidade

750 ml 12 8,00Terracota

ESPUMA PARA TELHAS - MANUAL Cinza 750 ml 12 7,80Terracota

Cores

Bege
Bege

ESPUMA PARA TELHAS - PARA PISTOLA Cinza

ESPUMA PARA TELHAS

750 ml 12

CARACTERÍSTICAS:
• Espuma de poliuretano monocomponente, auto-expansível de
aplicação manual ou com pistola;
• Forte aderência a todas as superfícies;
• Excelente compacticidade;
• Bom isolamento térmico e acústico.
• Polimerização pela humidade do ar;
• Não escorre.

APLICAÇÕES:
• Preenchimento de cavidades e fendas;
• Fixação de aros;
• Enchimento de espaços vazios entre tubagens e a superfície
atravessada;
• Não deve ser aplicado na montagem de aros de portas corta-fogo
(para estes existe espuma corta-fogo).

ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA

Para pistolaManual

DESCRIÇÃO
Soudal Espuma para Telhas é uma espuma adesivo para a fixação de telhas, pronta a 
utilizar, para aplicação manual. Possui qualidades mecânicas superiores a qualquer 
outro sistema para a fixação de telhas, como parafusos, pregos ou cimento. Os gases 
propulsores são completamente inofensivos para a camada de ozono.
Cores: cinza e terracota.

CARACTERÍSTICAS
- Fixação ultra-rápida de telhas;
- Substitui parafusos. Melhora o custo em comparação com o sistema tradicional;
- Colagem perfeita de telhas a todos os suportes, como betão, azulejos, metal, madeira,
chapas de isolamento, PVC (exceto PE e PP);
- Boa resistência ao envelhecimento;
- Peso ligeiro;
- Resiste às ações do vento;
- Resistência ao gelo e ao calor;
- Secagem rápida, inclusive na presença de humidade.

APLICAÇÕES
- Instalação e reparação de telhas de lintel;
- Instalação e assentamento das telhas da parede lateral;
- Selagem de telhados ondulados.

Manual Para pistola
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ESPUMA PARA CAPOTO
- SOUDABOND EASY -
PARA PISTOLA UNIVERSAL

ACESSÓRIOS PARA ESPUMA DE 
POLIURETANO

Cores

LaranjaEspuma para CAPOTO - SOUDABOND EASY
(Pistola universal)

750 ml 12 15,00

Designação Volume PREÇO / Unidade

Pistola aplicadora para espuma de poliuretano

Pistola aplicadora para espuma de poliuretano

Volume PREÇO / Unidade
500 ml 12 8,50

Designação
Produto de limpeza para poliuretano

"DESIGN" 1 55,00

"COMPACT" 1 30,00

1 EMBALAGEM DE 750 ml ≈ 1 SACO DE 25 kg DE MASSA DE AGARRE

1 EMBALAGEM DE 750 ml ≈
14 m2 DE PLACAS DE CAPOTO

MÉTODO SOUDABOND EASY:
-APLICAR O ADESIVO;
-UNIR APÓS 5 MINUTOS;
-PRESSIONAR FIRMEMENTE DURANTE 1 MINUTO;
-NÃO SOBRECARREGAR DURANTE 60 MINUTOS;
-CONCLUSÃO EM APENAS 1 HORA.

- Aplicável sob
re todos

os materiais de
 construção

CARACTERÍSTICAS:
• Fácil;    • Rápido;    • Eficaz;    • Grande poder de limpeza.

APLICAÇÕES:
• Limpeza de superfícies: permite retirar imediatamente qualquer resto de espuma não endurecida;
• Limpeza de pistolas: especialmente concebido para a limpeza rápida, interior e exterior, das
pistola (uma limpeza regular assegura um funcionamento óptimo e previne o bloqueamento
prematuro da pistola).
• Limpeza das embalagens: limpeza das válvulas e das ponteiras em aplicações manuais (para
uma boa reutilização do produto).

PRODUTO DE LIMPEZA P/ POLIURETANO

PISTOLAS APLICADORAS PARA ESPUMA DE POLIURETANO

COMPACTDESIGN



≈ RAL 9010≈ RAL 9005 ≈ RAL 9006

TRANSPARENTE

≈ RAL 9010

PREÇO /Un.:
24

3,50
12

3,70

≈ RAL 9010

Cartucho 300 ml

≈ RAL 6005

PREÇO /Un.:

≈ RAL 8019

CASTANHO

≈ RAL 8028

ALUMÍNIO

≈ RAL 7042

PRETO

SILICONE ACÉTICO

"UNIVERSAL - SANITÁRIO"

SILICONE ACÉTICO

"SILIRUB AS"

12
3,00

Cartucho 290 ml

PREÇO / Unidade:

BRANCO

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 7
Data: 19 de julho 2021 Preço: €/Unidade TABELA 8.3

SILICONE ACÉTICO

"UNIVERSAL"

BRANCO TRANSPARENTE

Cartucho 280 ml

VERDE

BRONZECINZA

BRANCO

TRANSPARENTE

CARATERÍSTICAS:
• Muito fácil de aplicar; • Resistente aos raios UV; • Impenetrável ao
bolor; • Permanentemente elástico após a cura; • Muito boa adesão
sobre muitos materiais; •Odor acético típico.

APLICAÇÕES:
• Todos os trabalhos de vidro e de juntas;
• Juntas em casas de banho e cozinhas;
• Selagem em frigoríficos e construção de contentores;
• Selagem em sistemas de ar condicionado.

DESCRIÇÃO:
Silirub S é um selante de alta qualidade, elástico, mono componente, à 
base de silicones.

CARATERÍSTICAS:
• Muito fácil de aplicar; •Cor permanente e resistente aos raios
UV; • Permanentemente elástico após curaMuito boa aderência
em vários materiais; • Baixo módulo; • Não corrói.

APLICAÇÕES:
• Ideal para juntas sobre diversas superfícies, tanto porosas
como não porosas, entre outros cerâmica, madeira pintada,
vidro, porcelana;
• Juntas de expansão entre diferentes materiais de
construção.

DESCRIÇÃO:
Silicone de cura acética, elástico, adequado para aplicações 
universal e sanitários.

CARATERÍSTICAS:
• Muito fácil de aplicar; • Cor permanente e resistente aos raios UV; •
Resistente aos fungos; • Permanentemente elástico após cura; • Muito
boa aderência a superfícies sanitárias; • Odor acético típico.

APLICAÇÕES:
• Juntas de conexão entre paredes e banheiras ou bases de duche;
• Para selagem de juntas em casas de banho ou outras divisões com
humidade entre, por exemplo, chuveiros, banheiras, paredes de azulejos,
entre paredes e lavatórios, entre pavimento e sanitas;
• Aplicações sanitárias.

DESCRIÇÃO:
Silicone acético para a selagem de várias juntas em aplicações sanitárias.

PRODUTO

NOVO

PRODUTO

NOVO

Sanitário

Sanitário

Construção

Construção



24 PREÇO / Un.: 5,00

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 0
Data: 19 de julho 2021 Preço: €/Unidade TABELA 8.3 A

≈ RAL 9010

24 PREÇO / Un.: 4,60

"SILIRUB NS" - COM FUNGICIDA
TRANSPARENTE / BRANCO

"SILIRUB N" / "SILIRUB COLOR"
CORES

BRANCO SUJO

TRANSPARENTE BRANCO

≈ RAL 9010

5,50

"SILIRUB N"
TRANSPARENTE / BRANCO

≈ RAL 9007

RAL 5010RAL 3020

≈ RAL 7035

VERDE ESCURO

BRANCOTRANSPARENTE

SILICONE NEUTRO

"SILIRUB NS" - COM FUNGICIDA

≈ RAL 7037 ≈ RAL 8014

ALU. METALIZADO

RAL 9006

≈ RAL 8019

15 PREÇO / Unidade:

≈ RAL 9005RAL 9001

PRETO

SILICONE NEUTRO

"SILIRUB N"

CINZA ANTRACITE

VERM. TRAFFICO

CINZA CLARO

BEGE

RAL 7011 RAL 7016

RAL 1015 RAL 3005

CINZA ESCURO

BORDEAUX

CINZA

ALUMÍNIO

CASTANHO

VERDE GARRAFA

≈ RAL 6005

AZUL GENTIL

BRONZE

RAL 6009

DESCRIÇÃO:
Selante de silicone de aplicação neutra tipo oxima de primeira 
qualidade para arquitectura, carpintaria e construção.

CARACTERÍSTICAS:
• Não descolora;
• Excelente resistência aos raios U.V.
• Inodora;
• Polimerização rápida;
• Elasticidade permanente;
• Excepcional aderência sobre betão, vidro, alumínio, metal e
madeira;
• Fácil alisamento;
• Boa extrudabilidade.

APLICAÇÕES:
• Colagem de juntas de dilatação na generalidade dos materiais de
construção;
• Colagem de juntas de edificação ou fachadas (menos as de
vitrificação).

Silicone Neutro

Adequado p
ara Alumínio lacado

Embalagem:
Cartucho 300 ml

Embalagem:
Cartucho 300 ml

DESCRIÇÃO:
Silirub NS é um selante de alta qualidade, elástico, mono componente, 
à base de silicones.

CARACTERÍSTICAS:
• Muito fácil de aplicar;
• Permanentemente elástico após a cura;
• Impenetrável ao bolor, contém biocida com ação fungicida;
• Muito boa adesão sobre muitos materiais;
• Resistente aos raios UV;
• Boa resistência à humidade;
• Muito boa resistência ao envelhecimento;
• MEKO livre.

APLICAÇÕES:
• Juntas em instalações sanitárias (banheiras e polibãs sintéticos) e em
cozinhas;
• Todas as juntas de construção usuais com grande movimento;
• Juntas de expansão entre materiais de construção muito diferentes.

Silicone Neutro

Sanitário



PREÇO / Unidade

Designação Volume

Bege 310 ml 12 7,70

Designação

PU Construct Extra Fast

Cor Volume

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 7
Data: 19 de julho 2021 Preço: €/Unidade TABELA 8.4

COLA E VEDA DE AGARRE RÁPIDO
PU Construct Extra Fast

PISTOLA APLICADORA para bolsas de 600 ml 1 50,00

COLA E VEDA
"SOUDAFLEX 40 FC" - CARTUCHO

Embalagem:
Cartucho em Alumínio 300 ml

12 PREÇO / Un.: 5,00

COLA E VEDA SOUDAFLEX 40 FC - SALSICHÃO 600 ml 12 7,20

COLA E VEDA
"SOUDAFLEX 40 FC" - SALSICHÃO

Embalagem:
Salsichão 600 ml

PREÇO / Unidade

• Branco
• Cinza

• Preto
• Castanho
• Terracota

Indústria e construção

SOUDAFLEX 40 FC - SALSICHÃO
Caraterísticas iguais ao cartucho,

• Branco
• Cinza
• Preto

PISTOLA APLICADORA PARA BOLSAS DE 600 ml

DESCRIÇÃO:
• Pistola fechada manual para bolsas de 600 ml.
• Cada pistola inclui:

- 1 tubo em acrílico transparente
+

- 1 tubo em alumínio.• Castanho
• Terracota

DESCRIÇÃO:
PU Construct Extra Fast é um adesivo de construção, mono componente, pronto a usar, sem solventes, 
universal, à base de
poliuretano. Excelente aderência, rápida obtenção de resistência e cura rápida quando humedecido.
CARATERÍSTICAS:
• Qualidade profissional; • aplicar com uma pistola; • Rápida obtenção de resistência; • Características de
enchimento (formação de espuma), adequada para a colagem de superfícies irregulares; • O efeito de
espuma é obtido quando se humedecem ligeiramente os substratos, o que também acelera o processo de
cura; • A aplicação de grampos aumenta a força adesiva final; • Resistente à água D4; • Isento de solventes;
• Utilização no interior e no exterior; • Pode ser pintado com a maioria dos sistemas de pintura.
APLICAÇÕES:
• Aplicações no interior que estejam expostas a elevada humidade relativa; • Aplicações no exterior que
estejam expostas à influência meteorológica direta; • Colagem dos caixilhos de portas e de janelas (também
junções de canto) que devem respeitar a classe D4 segundo a EN204; • Colagem de elementos da
construção em madeira; • Colagem de materiais de isolamento (também poliestireno).

Pintável

Construção

DESCRIÇÃO:
Massa de poliuretano de primeira qualidade para a indústria.

CARACTERÍSTICAS:
• Forte colagem inicial e grande poder de adesão;
• Fixação elástica;
• À prova de choques e vibrações;
• Pintável.

APLICAÇÕES:
• Colagem de juntas em solos;
• Selador adesivo para a fixação elástica de tabiques, painéis e
portas com calhas;
• Colagens e uniões em automóveis, contentores, caravanas,
embarcações e peças metálicas;
• Colagem de juntas expostas a agentes químicos em solos
permeáveis.

SUBSTITUI
NA PERFEIÇÃO O PL600 

DA PATTEX/HENKEL

Indústria e construção



PREGO LÍQUIDO
"MONTAGEPRO 140"

PREGO LÍQUIDO TRANSPARENTE
"PUROCOL"

PUROCOL

PREGO LÍQUIDO
"48 A"

48 A Bege

Designação Cor Volume PREÇO / Unidade

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 1
Data: 19 de julho 2021 Preço: €/Unidade TABELA 8.4 A

310 ml 12 4,00

Designação Cor Volume PREÇO / Unidade

MONTAGEPRO 140 Branco

Designação Cor Volume PREÇO / Unidade

Transparente 310 ml 15 9,00

310 ml 12 7,00

CARACTERÍSTICAS:
• Aderência inicial de 140 Kg/m² com aderência imediata sem suportes;
• Compensa as desigualdades;
• Inodoro;
• Ecológico, isento de dissolventes;
• Não pinga.

APLICAÇÕES:
• Colagens em muros de materiais muito pesados; • Encolado de poliestireno, colagens no
sector da construção; • Colagens de poliestireno; • Aplicação bem firme de materiais fortes ou
pesados como, por exemplo, madeira, plástico, metal, pedra, azulejos sobre superfícies de

DESCRIÇÃO:
Cola de montagem universal sem solventes. Prego líquido

CARACTERÍSTICAS:
• Hidrófugo: resistencia à água D4 (DIN EN 204); • Qualidade profissional; • Transparente:
permite uma colagem invisível; • Não mancha; • O seu poder de expansão assegura o
preenchimento de cavidades permitindo uma melhor aderência.

APLICAÇÕES:
• Indicado para inúmeros materiais de construção, inclusive poliestireno expandido

DESCRIÇÃO:
Cola de montagem transparente à base de poliuretano com excelente resistência à água.

Hidrófuga D4

CARACTERÍSTICAS:
• Grande capacidade de preencher superfícies irregulares;
• Colagem rápida;
• Máxima fixação;
• Alta resistência.
APLICAÇÕES:
• Fixação de painéis, molduras, rodapés, azulejos e tampas.

DESCRIÇÃO:
Cola de montagem à base de neopreno.

Prego líquido

Prego líquido transparente

140 Kg/m
2
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COLA E VEDA METAIS
MULTIBOND - MS35

COLA TUDO - POLÍMERO MS
"PEGA TUDO"

Designação Cor Volume PREÇO / Unidade

MULTIBOND - MS35

Branco

290 ml 12 6,20
Cinza
Preto

Terracota
MULTIBOND - 35 - CLEAR Cristal 290 ml 12 7,50

Volume PREÇO / UnidadeDesignação Cor

290 ml 12 9,00Cristal (Translúcido)
PEGA TUDO - POLÍMERO MS

290 ml 12 7,50
Branco
Cinza

DESCRIÇÃO:
Multibond MS 35 é um selante adesivo de alta qualidade, neutro, elástico, 
mono componente, à base de polímero SMX.

CARACTERÍSTICAS:
• Boa extrudabilidade
• Permanece elástico após a sua cura e é muito sustentável
• Impenetrável ao bolor, contém ZnP (biocida com ação fungicida)
• Excelente aderência em quase todas as superfícies, mesmo ligeiramente
húmidas.
• Pode ser pintado com sistemas de base aquosa
• Inodoro.
• Não contém solventes, isocianatos, ácidos, halogéneos, nem
componentes tóxicos, totalmente neutro.
• Boa estabilidade de cor, resistência UV e condições atmosféricas.

APLICAÇÕES:
• Colagem e selagem em edifícios e na construção industrial.
• Colagem fortemente elástica em construções sujeitas a vibração.
• Colagem e selagem em edifícios e na construção industrial.
• Juntas em casas de banho e cozinhas.CORES CRISTAL

Indústria e construção

POLÍMERO MS

CARACTERÍSTICAS:
• Excelente aderência sem primário, inclusive sobre superfícies húmidas;
• Totalmente isento de dissolventes, isocianetos e silicones e por isso não ataca os
suportes;
• Sem contaminação periférica em pedra natural;
• Inodoro;
• Excelente resistência às intempéries.

APLICAÇÕES:
• Todo o trabalho de colagem elástica e selagem em construção;
• Colagem estrutural de construções com vibrações;
• Colagem e fixação de placas, painéis, perfis, molduras, sancas e gessos;
• Colagens elásticas em todo o tipo de aplicações na construção.

DESCRIÇÃO:
Selante adesivo neutro à base de polímeros MS, com elasticidade permanente, também 
indicado para sanitários.

Cola tudo



SILIRUB HT-N Preto

SILICONE PARA ALTAS TEMPERATURAS
"SILIRUB HT-N"

SILICONE PARA ALTAS TEMPERATURAS
"GASKET SEAL"

GASKET SEAL Roxo

MASSA REFRACTÁRIA
"CALOFER"

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 6
Data: 19 de julho 2021 Preço: €/Unidade TABELA 8.5

PREÇO / UnidadeDesignação Cor Volume

Designação Cor Volume PREÇO / Unidade

MASSA REFRACTÁRIA "CALOFER" Cinza Antracite 310 ml 24 4,80

Designação Cor Volume PREÇO / Unidade

310 ml 12 8,00

310 ml 15 8,00

CARACTERÍSTICAS:
• Excelente aplicação
• Estável a alta temperatura (até 285 ºC)
• Elasticidade persistente depois de seco
• Excelente resistência ao raios UV
• Excelente aderência em vários materiais, como vidro, cerâmica, esmalte, metais, etc.

APLICAÇÕES:
Toda a aplicação que requer estabilidade a altas temperaturas, nomeadamente: 
-Selagem de juntas de cárter; -Selagem em equipamentos de bombagem e motores; -Selagem
em caldeiras; -Selagem em fornos e placas de fogão.

DESCRIÇÃO: SILIRUB HT-N é um selante monocomponente de cura neutra, com elasticidade 
permanente, à base de silicones, com elevada resistência à temperatura .

Estável até 285 ºC

CARACTERÍSTICAS:
• Resiste a temperaturas até +285 ºC;
• Elasticidade permanente;
• Reticulação acética;
• De fácil aplicação.

APLICAÇÕES:
• Colagem de peças metálicas; • Colagem de bombas e motores; • Colagens em caldeiras de
aquecimento.

DESCRIÇÃO:
Formador de juntas de silicone específico para peças metálicas.

Resiste até 285ºC

CARACTERÍSTICAS:
• Endurecimento e resistente a temperaturas até 1500 ºC;
• Não é recomendada para juntas com movimentos.

APLICAÇÕES:
• Utiliza-se especialmente para uniões e gretas expostas a muito altas temperaturas em
alvenaria, betão e metal;
• Pode-se usar para montagem e reparação de estufas, fornos, chaminés, sistemas de
aquecimento e barbecues.

DESCRIÇÃO:
Massa refractária resistente até 1500 ºC.

Resiste até 1500 ºC



TAPA GRETAS
"ACRYRUB N"

TABELA 8.6

Designação Cor Volume PREÇO / Unidade

REPAIR EXPRESS Branco
250 ml 12 5,50

900 ml 6 13,00

ACRYRUB

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 7
Data: 19 de julho 2021 Preço: €/Unidade

Designação Cor Volume
PREÇO

/Unidade

"TAPA-GRETAS" AREADO
REPA-CRYL D

REPA-CRYL D

Designação Cor Volume PREÇO / Unidade

Branco 310 ml ALU 15 3,80

310 ml 24 2,30
Branco
Cinza

CARACTERÍSTICAS:
• Excelente aderência sobre todos os materiais de construção;
• Para interior e exterior;
• Pintável;

APLICAÇÕES:
• Reparação de gretas; • Colagem de juntas em carpintaria e mármores.

DESCRIÇÃO:
Selante acrílico em dispersão de primeira qualidade para juntas e acabamentos pintáveis.

Pintável

CARACTERÍSTICAS:
• Acabamento areado. • Sem perda de volume depois de seco. • Impermeável depois de seco.
• Pintável depois de seco. • Excelente aderência à maioria dos materiais porosos.

APLICAÇÕES:
• Reparação de fissuras (ex. trabalhos em gesso); • Juntas de peitoril de janelas, entre
rodapés e o solo, entre alvenaria, etc; • Juntas entre carpintaria e alvenaria na indústria de
construção.

DESCRIÇÃO:
REPACRYL-D é um selante plasto-elástico mono-componente de elevada qualidade à base de 
dispersões acrílicas. 

Acabamento areado

TAPA E REPARA FENDAS, ORIFÍCIOS, IMPERFEIÇÕES

DESCRIÇÃO:
Repair Express Plaster é um composto de selagem e de enchimento, de alta 
qualidade, para uma reparação fácil e sem abatimento, ou para enchimento de 
fendas e de buracos em paredes e tetos.

CARACTERÍSTICAS:
- Acabamento suave; - Cura muito rápida; - Não encolhe; - Pode ser lixado após a
cura; - Pode ser pintado num curto espaço de tempo (após 15 minutos até um par
de horas, dependendo da quantidade de produto utilizado); - Muito boa adesão
sobre muitos materiais porosos.

REPAIR EXPRESS



11,00

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 6
Data: 19 de julho 2021 Preço: €/Unidade TABELA 8.7

T-REX FLEX Branco 12 125 ml 8,02 290 ml

14,24

T-REX X-TREME Branco 12 125 ml 290 ml 14,90

T-REX TURBO Branco 12 125 ml 9,06 290 ml

14,90

T-REX CRISTAL / VIDRO Transparente 12 125 ml 9,32 290 ml 14,90

13,60
Cinza
Preto 8,42
Bege

Terracota

T-REX POWER

Branco

12 125 ml

8,42

290 ml

Clear / Transparente

T-REX

Designação Cor Volume PREÇO / Un. Volume PREÇO / Un.

Força inicial extrema, 
Exterior, interior, 
flexível, resistente à 
água, sem pressão 
mecânica, sem 
solventes, pintável, 
antifungos, dentro de 
água, colagem 
extrema, resistência ao 
desgaste, resistência 
aos raios UV.

FORÇA EXTREMA FORÇA INVISÍVEL RAPIDEZ EXTREMA

Exterior, interior, 
flexível, elevada força 
inicial, resistente à 
água, sem pressão 
mecânica, sem 
solventes, pintável, 
dentro de água, 
antifungos, colagem 
extrema, resistência ao 
desgaste, resistência 
aos raios UV.

Transparente, exterior,
interior, Sem 
solventes, flexível,  
pintável, resistente à 
água, sem pressão 
mecânica, dentro de 
água, resistência aos 
raios UV, colagem 
extrema, resistência 
ao desgaste.

Exterior, interior, 
flexível, resistente à 
água, sem pressão 
mecânica, sem 
solventes, pintável, 
antifungos, dentro de 
água, colagem 
extrema, resistência 
ao desgaste, 
resistência aos raios 

Indústria e construção

FORÇA INICIAL

T-Rex Flex é um
selante e adesivo de
alta qualidade para
juntas na construção,
neutro, elástico, mono
componente à base de
Polímero Híbrido SMX.
Resistência aos raios
UV.

FORÇA FLEXÍVEL

AGARRE INICIAL
E RAPIDEZ EXTREMA

TRANSPARÊNCIA
NA SELAGEM

RAPIDEZ
NA SECAGEM

POLIVALÊNCIA
A COLAR E VEDAR

FLEXIBILIDADE
A COLAR E VEDAR



Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 5
Data: 19 de julho 2021 Preço: €/Unidade TABELA 8.8

Designação Cor Volume PREÇO / Unidade

T-REX CLEANER 400 ml 6 8,42

T-REX FLOOR & WALL Branco Balde 4 kg 1 84,24

T-REX
CLEANER

T-REX
FLOOR & WALL

Designação Cor Embalagem PREÇO / Unidade

DESCRIÇÃO:
Cola de polímero híbrido para pavimentos e paredes
Adesivo à base da tecnologia de polímero SMX pronto a 
usar, flexível e de elevada qualidade, Especialmente 
desenvolvido para colagem de elevado desempenho de 
superfícies verticais e horizontais. Adequado para todas 
as superfícies, porosas e não porosas e de pedra natural.

CARATERÍSTICAS:
• Pode ser usado em condições húmidas;
• Muito boa aderência à maioria das superfícies (porosas e
não porosas);
• Sem isocianatos, solventes, halogéneos e ácidos;
• Pode ser pintado em húmido com tintas à base de água;
• Aplicações sanitárias;
• Aplicação universal;
• Não mancha superfícies porosas: pedra natural, mármore,
...;
• Fácil de manusear, mesmo em circunstâncias difícieis.

APLICAÇÕES:
- Colagem de todo o tipo de materiais de construção sobre
superfícies porosas e não porosas.
• Aplicações horizontais: todo o tipo de pavimentos,
ladrilhos, carpete, ...
• Aplicações verticais: todo o tipo de paredes, azulejos de
parede, torneados decorativos, painéis inox, ...

Produto de limpeza e de 
desengorduramento, não 
deixa resíduos, secagem 
rápida, para todos os 
tipos de trabalho de 
manutenção, selagem e 
montagem.

Indústria e construção

Use T-REX CLEANER na preparação, 
limpeza e acabamento para um 

RESULTADO EXTREMO



Spray 300 ml 136979 6 7,70

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 1
Data: 19 de julho 2021 Preço: €/Unidade TABELA 8.10

COLA DE CONTACTO
SPRAY

Embalagem Ref.ª PREÇO/Un

Bisnaga 50 ml 131978 12 3,20

Bisnaga 125 ml 131977 12 4,30

COLA DE CONTACTO
GEL - 46A

Embalagem Ref.ª PREÇO/Un

Bisnaga 50 ml 131975 12 3,00

Bisnaga 125 ml 131974 12 4,00

COLA DE CONTACTO
LÍQUIDA - 44A

Embalagem Ref.ª PREÇO/Un

CARATERÍSTICAS:
‐ Secagem rápida
‐ Elevada força adesiva
‐ Resistente à humidade

APLICAÇÕES:
‐ Colagem de diferentes materiais como borracha, pele, cortiça, 
plástico, feltro, etc. sobre diversos tipos de superfícies.
‐ Colagem de painéis sintéticos decorativos e remates em madeira, 
metal ou cartonados.

DESCRIÇÃO:
Cola de Contato Líquida (44A) é uma cola de contacto à base de borracha e resinas 
sintéticas, universal, sem tolueno, com solventes e pronta a usar.

CARATERÍSTICAS:
‐ Para colagem permanente ou temporária
‐ Pronta a usar e muito fácil de usar
‐ Rápido processo de secagem
‐ Boa aderência sobre muitos materiais
‐ Colagem ao toque muito rápida

APLICAÇÕES:
‐ Colagem de produtos em papel
‐ Para a colagem de uma ampla gama de materiais (não é indicado 
para superfícies irregulares)
‐ Adequada para a rápida colagem de p.e. plásticos, metal, madeira, 
porcelana, cortiça, couro, cerâmicas, cartão, papel e borracha

DESCRIÇÃO:
Cola de Contacto em SPRAY é uma cola de contacto em aerossol à base de borracha sintética.

CARATERÍSTICAS:
‐ Secagem rápida
‐ Elevada força adesiva
‐ Resistente à humidade

APLICAÇÕES:
‐ Colagem de diversos materiais, como borracha, couro, cortiça, 
plástico, feltro, etc. sobre variados tipos de substratos ou entre si.
‐ Colagem de painéis decorativos sintéticos e bancadas de trabalho em 
madeira, metal ou cartão.

DESCRIÇÃO:
46A Cola de Contacto em GEL é uma cola tixotrópica universal com solventes, sem 
tolueno, pronta a usar, à base de resinas sintéticas e de borracha.

- Carpintaria

- Montagem

- Indústria

- Carpintaria

- Montagem

- Indústria

- Carpintaria

- Montagem

- Indústria



SILICONE LÍQUIDO
HYDROBLOCK WET

TECNOLOGIA SMX

COR BALDE
PREÇO

€/Kg €/balde

Telha

0,5 Kg 12 17,60 8,80
1 Kg 6 20,00 20,00
5 Kg 1 14,80 74,00

10 Kg 1 13,00 130,00

Cinza

0,5 Kg 12 17,60 8,80
1 Kg 6 20,00 20,00
5 Kg 1 14,80 74,00

10 Kg 1 13,00 130,00

Branco

0,5 Kg 12 17,60 8,80
1 Kg 6 20,00 20,00
5 Kg 1 14,80 74,00

10 Kg 1 13,00 130,00

Preto

0,5 Kg 12 17,60 8,80
1 Kg 6 20,00 20,00
5 Kg 1 14,80 74,00

10 Kg 1 13,00 130,00

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 0
Data: 15 de fevereiro 2021 Preço: €/Unid. TABELA 8.11

Mãos e ferramentas podem
lavar-se com água

APLICÁVEL COM:

Reparação de telas 
asfálticas. Reparação de 
uniões em saídas de 
ventilação.

Impermeabilização de 
superfícies planas.

Reparação, 
impermeabilização de 
fachadas.

Reparação em uniões de 
chaminés.

Impermeabilização de 
coberturas inclinadas. 
Reparação de infiltrações 
em telhados.

Reparação de caleiras.

VANTAGENS RELATIVAMENTE AO
• Adere sobre superfícies húmidas;
• Pintável.

MEMBRANA LÍQUIDA TECNOLOGIA SMX®

APLICÁVEL EM SUPERFÍCIES HÚMIDAS E RESISTENTE À ÁGUA ESTAGNADA

Para a renovação, reparação, proteção e impermeabilização elástica e duradoura de 
todas as superfícies e materiais.

TELHADOS, CALEIRAS, COBERTURAS, CHAMINÉS, CLARABOIAS, TERRAÇOS, 
VARANDAS, FLOREIRAS, BASES DE DUCHE, ...

Hydro Block Wet Kit 1 kg

Inclui:
• Balde para aplicação 
com rolo;
• Trincha de 40 mm;
• Soudatextile: malha não 
tecida (15x30cm);
• Luvas descartáveis



Telha
20 Kg 1 4,55

Branco
5,40

4,55

5 Kg 1 5,40

20 Kg 1 4,55
Cinza

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 0
Data: 19 de julho 2021 Preço: €/Unid.

Desconto:
Distribuidor - 50% TABELA 8.11 A

91,00

1 5,40 27,00

20 Kg 1 91,00

5 Kg 1 27,00

5 Kg

91,00

27,00

PELE ELÁSTICA
HYDROBLOCK DRY

COR BALDE
PREÇO

€/Kg €/balde

Mãos e ferramentas podem
lavar-se com água

APLICÁVEL COM:



TABELA 8.11 B

€/Rolo

1 Kg 6 9,50 9,50

5 Kg 1 4,00 20,00

7,5 cm x 10m
10 cm x 10m

4 30,00

2

Translucido

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 1
Data: 19 de junho 2021 Preço: €/Unidade

COR BALDE
PREÇO

€/Kg €/balde

TRATAMENTO ANTI-FUNGOS

HYDROBLOCK CLEAN

FITA ADESIVA DE BUTILO

HYDROBLOCK BAND

17,00

6 21,00

30 cm x 10m 2 60,00

PREÇO
COR

Alumínio

LARGURA x COMPRIMENTO

HIDRORREPELENTE
HYDROBLOCK CLEAR

COR BALDE
PREÇO

€/Kg €/balde

45,00

15 cm x 10m
22,5 cm x 10m

8

Translucido
5 Kg 4 9,60 48,00

25 Kg 1 8,60 215,00



2 16,80 84,00
25 Kg

SILICONE LÍQUIDO
Rubson - SL3000

COR BALDE
BALDES

PREÇO

€/Kg €/balde

1 14,00 350,00

Preto
1 Kg 4 20,50 20,50
5 Kg 2

Telha
1 Kg 4 20,50 20,50
5 Kg

2 16,80 84,00
25 Kg

16,80 84,00
25 Kg 1 14,00 350,00

1 14,00 350,00

Branco
1 Kg 4 20,50 20,50
5 Kg 2

Cinza
1 Kg 4 20,50 20,50
5 Kg

16,80 84,00
25 Kg 1 14,00 350,00

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 4
Data: 20 de junho 2016 Preço: €/Unid. TABELA 8.12

Mãos e ferramentas podem lavar-se com água

APLICÁVEL COM:

Reparação de telas 
asfálticas. Reparação de 
uniões em saídas de 
ventilação.

Impermeabilização de 
superfícies planas.

Reparação, 
impermeabilização de 
fachadas.

Reparação em uniões de 
chaminés.

Impermeabilização de 
coberturas inclinadas. 
Reparação de infiltrações 
em telhados.

Reparação de caleiras.

Uma tecnologia 100% 
silicone que garante as 
melhores prestações



PREÇO

1 25,00

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 2
Data: 1 de agosto 2016

Preço: €/Unidade TABELA 8.13

1 9,00

PREÇO

1 13,00

PREÇO

1 6,30

PREÇO

1 3,30

PISTOLAS PARA SILICONE

PREÇO

CARACTERÍSTICAS:
• Qualidade bricolage;
• Para cartuchos de silicone de 310 ml;
• Taxa de impulso 6:1;
• Força de impulso > 1000 N
• Êmbolo liso - sem serrilha;
• Corpo, gatilho e punho em metal.

CARACTERÍSTICAS:
• Qualidade bricolage / profissional;
• Para cartuchos de silicone de 310 ml;
• Taxa de impulso 10:1;
• Força de impulso > 1500 N
• Êmbolo serrilhado para uma forte extrusão;
• Com corta-bicos e desentupidor de bicos;
• Corpo, gatilho e punho em metal.

CARACTERÍSTICAS:
• Qualidade semi-profissional;
• Para cartuchos de silicone de 310 ml;
• Taxa de impulso 12:1;
• Força de impulso > 2000 N
• Placa de impulso em aço sinterizado;
• Corpo rotativo;
• Corpo, gatilho e punho em metal.

Ref.ª C802A

Ref.ª C803C

Ref.ª C821

Ref.ª C1330 B
CARACTERÍSTICAS:
• Qualidade profissional;
• Para cartuchos de silicone de 310 ml;
• Taxa de impulso 18:1;
• Força de impulso > 3000 N
• Placa de impulso em aço sinterizado;
• Corpo rotativo;
• Corpo, gatilho e punho em metal.

CARACTERÍSTICAS:
• Qualidade profissional;
• Para bolsas de silicone "Salsichão" - 15" - 600 ml;
• Taxa de impulso 16:1;
• Força de impulso > 3000 N
• Placa de impulso em aço sinterizado;
• Corpo em alumínio;
• Gatilho e punho em metal.

Ref.ª C1342-15

15" - Para
 «Salsichão»

Bricolage

Semi-Profissiona
l

Profissional

Bricolage / 
Aplicador



PREÇO

1 25,00

PREÇO

20,001

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 1
Data: 1 de agosto 2016

Preço: €/Unidade TABELA 8.13 A

Caixa 1 25,00

PISTOLAS PARA RESINA

Embalagem PREÇO

Blister 1 14,00

Caixa 1 12,00

PISTOLAS PARA ESPUMA DE POLIURETANO

Embalagem PREÇO

CARACTERÍSTICAS:

• Qualidade profissional;
• Para latas de Espuma de Poliuretano para máquina;
• Corpo, gatilho e punho injetado duplamente a duas
cores;
• Botão rotativo de ajuste de fluxo seguro;
• Aprovação CE.

CARACTERÍSTICAS:

• Qualidade profissional;
• Para latas de Espuma de Poliuretano para máquina;
• Corpo em Alumínio revestido a PTFE;
• Punho confortável injetado duplamente a duas cores;
• Botão rotativo de ajuste de fluxo seguro;
• Com bola de não-retorno em PTFE;
• Aprovação CE.

CARACTERÍSTICAS:

• Qualidade profissional;
• Para cartuchos de 400 ml - coaxiais de 2
componentes;
• Taxa de impulso 25:1;
• Força de impulso > 3000 N
• Corpo, gatilho e punho em metal.

Ref.ª 904B

Ref.ª 1324T8

Ref.ª C1360

Ref.ª C1560
CARACTERÍSTICAS:

• Qualidade profissional;
• Para cartuchos de 400 ml - coaxiais de 2
componentes;
• Taxa de impulso 18:1;
• Força de impulso > 3000 N
• Corpo, gatilho e punho em metal.Ultra leve

(construída em

liga de magnésio)

0% Resíduos

de espuma na lata

0% Resíduos

de espuma na lata



LOCTITE
"SUPER COLA 3"

Cola Universal Instantânea

ORIGINAL (N.º 1) PRECISÃO

PREÇO / Un.

LOCTITE SUPER COLA 3 - ORIGINAL 12 4,70 LOCTITE SUPER COLA 3 - PRECISÃO 12 7,00

DESIGNAÇÃO PREÇO / Un. DESIGNAÇÃO

PROFISSIONAL

VIDRO

DESIGNAÇÃO PREÇO / Un.

LOCTITE SUPER COLA 3 - COM PINCEL 12 8,00

PINCEL

DESIGNAÇÃO PREÇO / Un.

LOCTITE SUPER COLA 3 - PROFISSIONAL 12 18,00

LOCTITE SUPER COLA 3 - VIDRO 12 6,30

DESIGNAÇÃO PREÇO / Un.

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 7
Data: 22 de fevereiro 2021 Preço: €/Unidade TABELA 8.14

CONTROL

DESIGNAÇÃO PREÇO / Un.

LOCTITE SUPER COLA 3 - CONTROL 12 6,50

Aplicação:
Loctite Super Cola-3 Nº 1 Líquido 
possui a máxima força de união, 
colando em poucos segundos 
qualquer tipo de material: 
PORCELANA, MADEIRA, 
PLÁSTICO, METAL, BORRACHA, 
COURO, MÁRMORE...

Vantagens:
• Máxima força de união
• Tampa antiobstrução

Formato:
• Tubo 3 g (blister)

Aplicação:
Loctite Super Cola-3 Precisão 
possui a máxima força de união, 
colando em poucos segundos 
qualquer tipo de material: 
PORCELANA, MADEIRA, 
PLÁSTICO, METAL, BORRACHA, 
COURO, MÁRMORE...
Vantagens:
• Fácil regulação do gotejamento 
que permite obter uma PRECISÃO 
absoluta.
• Ponta de aplicação extralonga 
que permite chegar a zonas de 
acesso mais difícil.
Formato:
• Embalagem 5 g (blister)

Aplicação:
Loctite Super Cola-3 Com Pincel 
possui a máxima força de união, 
colando em poucos segundos 
qualquer tipo de material: 
PORCELANA, MADEIRA, 
PLÁSTICO, METAL, BORRACHA, 
COURO, MÁRMORE...
Vantagens:
• Revolucionário pincel que 
permite aplicar o produto de modo 
limpo e seguro.
• Embalagem totalmente estável
que permite tê-lo sempre à mão 
em qualquer lugar.
• Tampa de fácil abertura.
Formato:
• Tubo 5 g (blister)

Aplicação:
Loctite Super Cola-3 Profissional 
possui a máxima força de união, 
colando em poucos segundos 
qualquer tipo de material: 
PORCELANA, MADEIRA, 
PLÁSTICO, METAL, BORRACHA, 
COURO, MÁRMORE...

Vantagens:
• Alto rendimento, uso muito 
frequente.
• Especialmente indicado para 
grandes superfícies.

Formato:
• Embalagem 20 g (blister)

Aplicação:
Loctite Super Cola-3 Vidro é uma 
cola instantânea específica para 
colagem de vidro com vidro e vidro 
com metal em menos de um 
minuto e sem necessitar de luz 
solar. Cola vidro de qualquer 
espessura ou cor, sendo também 
a cola ideal para colar espelhos 
retrovisores.
Vantagens:
• Cola vidro em segundos.
• Totalmente transparente.
• Resistente à máquina de lavar 
louça.
Formato:
• Embalagem 3 g (blister)

Aplicação:
Loctite Super Cola-3 Control possui 
a máxima força de união, colando 
em poucos segundos qualquer tipo 
de material: PORCELANA, 
MADEIRA, PLÁSTICO, METAL, 
BORRACHA, COURO, 
MÁRMORE...
Vantagens:
• Exclusivo Press Control System 
que permite uma dosagem exacta 
gota a gota.
• Fecho de segurança com sistema 
de bloqueio com duplo click.
• Embalagem antichoque que 
assegura uma conservação óptima 
do produto.
Formato:
• Embalagem 3 g (blister)



Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 5
Data: 22 de fevereiro 2021 Preço: €/Unidade TABELA 8.14 A

PURE GEL

DESIGNAÇÃO

LOCTITE SUPER COLA 3 - PURE GEL

POWER FLEX GEL

DESIGNAÇÃO PREÇO / Un.

LOCTITE SUPER COLA 3 - POWER FLEX GEL 3g (blister) 12 5,50

PREÇO / Un.

12 5,50

LOCTITE
"SUPER COLA 3"

Cola Universal Instantânea

Aplicação:
Loctite Super Cola-3 Gel possui a máxima força de união, colando 
em poucos segundos qualquer tipo de material: PORCELANA, 
MADEIRA, PLÁSTICO, METAL, BORRACHA, COURO, 
MÁRMORE...
Vantagens:
• Máxima força de união.
• Permite rectificar a união durante os primeiros 10 seg.
• Não goteja, pelo que é ideal para qualquer aplicação inclusive em
superfícies verticais.
• Perfeita para materiais porosos, já que o produto fica na superfície
e o poder de união é maior.
• Recomendada para superfícies rugosas, permite preencher todos
os recantos que possam existir entre as superfícies a colar.
Formato:
• Tubo 3 g em embalagem de cartão - sem plástico.

Fórmula não goteja
A sua fórmula de maior viscosidade, permitindo obter um 
resultado perfeito inclusive em aplicações verticais.
Superfícies porosas
Especialmente indicado para aplicações sobre superfícies 
porosas, já que o produto fica na superfície.
Poder de enchimento
A sua fórmula de enchimento oferece uma melhor resposta 
em superfícies irregulares ou que não alinham perfeitamente.

CARACTERISTICAS

Loctite Super Cola 3 Power Flex Gel é uma cola 
instantânea extra forte que se adapta aos 
materiais flexíveis graças à sua fórmula 
enriquecida com partículas de borracha.
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Lata 0,5 L 24 11,20

Lata 1 L 12 20,80

Produto de limpeza para uniões de PVC rígido
"PRODUTO DE LIMPEZA PVC"

Embalagem PREÇO/Un

Lata 500g 12 19,60

Bisnaga 125 g 72(12x6) 6,20

Lata 250g c/ pincel 12 12,80

Cola especial para PVC rígido
"COLA ESPECIAL PVC"

Embalagem PREÇO/Un

APLICAÇÕES:
• Cola especial para uniões resistentes e duradouras em uniões de tubagens,
acessórios, placas e perfis em PVC rígido. Indicado para colar tubagens em
conduções de pressão em instalações industriais, esgotos, águas pluviais, água
potável, colagem de peças de PVC em carpintaria de PVC, canalização de cabos,
etc.
Cola especial para PVC é ainda indicada para tubagens de escoamento em
ABS/ASA.

CARACTERÍSTICAS:
Cola para tubagens e acessórios de PVC em instalações de saneamento, rega e 
construção em geral.
É composto por uma solução de PVC em combinação com aditivos especiais e 
solventes orgânicos que lhe conferem propriedades como tixotropia, estabilidade 
e longevidade. Actua fisicamente sobre o PVC dissolvendo a zona superficial e 
formando um corpo entre a cola e o PVC. A sua estrutura tixotrópica permite 
preencher tolerâncias e, desta forma, obter uma colagem perfeita.
As uniões realizadas duram tanto tempo como a tubagem.

MATERIAIS:
• Tubagens e acessórios em PVC.

APLICAÇÕES:
• Agente de limpeza para tubagens e acessórios de PVC-U, PVC-C e ABS.
• Deve ser utilizado antes de se realizarem uniões de PVC-U com Tangit Cola
Especial.
• Não é adequado para limpar tubagens de PE, PP, ou PVDF.

CARACTERÍSTICAS:
Produto especial para limpar tubagens de PVC destinadas a serem coladas com 
Tangit Cola Especial para PVC em trabalhos de grande responsabilidade.

• Grande poder de limpeza • Contém solvente de limpeza
• Seca sem deixar resíduos • Não contém solventes clorados.

MATERIAIS:
• Tubagens e acessórios em PVC.



Vedante de roscas universal
"UNI-LOCK"

- EM FIO -

Embalagem PREÇO/Un

Dispensador 80 m 20 13,00

Dispensador 160 m 20 18,00

Vedante de roscas metálicas
"METALOCK"

Embalagem PREÇO/Un

Frasco 50 ml 12 25,00

Vedante de roscas plásticas
"PLASTICLOCK"

Embalagem PREÇO/Un

Bisnaga 100 ml 12 15,00

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006
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APLICAÇÕES:
• Pode aplicar-se em roscas de tubos rígidos ou flexíveis. A sua utilização estende-se aos
campos das tubagens roscadas de conduções agrícolas, industriais, domésticas, piscinas,
drenagens, etc.
• Pode ser aplicado em conduções de água quente ou fria, água potável, ácidos e bases
diluídos, etc.
É indicado para aplicar em tubagens de diversos tipos de plásticos (PE, PP, PVC, ABS), assim como sobre vários tipos de 
metais (aço, aço inox, cobre, bronze, latão, etc.). Resiste ao choque e às vibrações. O produto não migra nem retrai. 
Permite desmontar e reutilizar as roscas.

CARACTERÍSTICAS:
Vedante de roscas flexível, adequado para conseguir uma estanquicidade perfeita entre uniões roscadas de 
plástico/plástico e plástico/metal.
• Para roscas de todos os diâmetros.    • Desmontável. Pode-se reutilizar a rosca.
• Veda imediatamente até 3 bar após 30 min. Resiste até 7 bar. Para pressões superiores, esperar 24 horas.
• Rendimento: um tubo de 100 ml serve para 210 uniões de 1/2".    • Reajustável até 30 min.

MATERIAIS:
• Tubagens roscadas plásticas ou plástico/metal (sistemas de rega).

APLICAÇÕES:
• Indicado para vedar uniões roscadas de tubagens metálicas até 3" de diâmetro. Apto para
aplicações sobre aço, cobre, latão, bronze, níquel, ferro, alumínio e aço inoxidável.
• Mais prático e seguro que qualquer fita de PTFE (teflon) ou linho, Tangit Metalock
assegura uma perfeita estanquicidade entre as roscas metálicas. É adequado para
conduções de gás, água potável, ar comprimido, fluidos de refrigeração, fuel, ácidos e
bases diluídas.

CARACTERÍSTICAS:
Vedante de roscas anaeróbico para tubagens metálicas (roscas metal-metal).
• Veda imediatamente todos os líquidos e gases até 30 bar (excepto oxigénio ou cloro puros).
• Para roscas metálicas até 3" de diâmetro.      • Endurece rápidamente (±15 min).
• Lubrifica ao enroscar eliminando os atritos e facilitando o aperto.
• Trabalho mais limpo e seguro. • Facilmente desmontável em roscas até 1,5" de diâmetro.
• Resiste a temperaturas entre -55 e +150 ºC.    • A rosca permanece reutilizável.
• Rendimento de um frasco de 50 ml: 150 uniões de 1/2".

MATERIAIS:
• Tubagens e acessórios metálicos roscados.

HOMOLOGADO PARA

GÁS E AQUECIMENTO

APLICAÇÕES:
• É particularmente recomendado em situações em que seja necessário colocar as tubagens
imediatamente em funcionamento após a união, seja qual for a pressão de serviço. Permite 
ainda o reajuste das roscas em qualquer altura sem que haja risco de fugas. As uniões 
podem ser desmontadas e as roscas reutilizadas.
É adequado para todo o tipo de tubagem roscada, rígida ou flexível, plástica (PE, PP, PVC, ABS) ou metálica (aço, aço 
inox, cobre, bronze, latão, metais cromados, niquelados e galvanizados).
Recomendado para conduções de água quente ou fria, água potável, gás, fluidos de refrigeração, aços e bases diluÍdos. 
Não é recomendado para  conduções de oxigénio ou cloro puros, gasóleo, gasolina e fuelóleo.
Resiste ao choque e às vibrações. O produto não migra nem retrai.

CARACTERÍSTICAS:
Tangit Uni-Lock é um vedante universal, apropriado para uniões de tubagens roscadas 
plásticas e/ou metálicas.

MATERIAIS:
• Tubagens roscadas plásticas e/ou metálicas.

HOMOLOGADO PARA

GÁS E AQUECIMENTO



Frasco 24 ml 12 45,00
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FIXADOR DE ROSCAS METÁLICAS
"NURAL 53"

Embalagem PREÇO/Un

Embalagem PREÇO/Un

Frasco 24 ml 12 45,00

Tubo 10 ml (blister) 12 8,00

FIXADOR DE ROSCAS METÁLICAS
"NURAL 51"

FIXADOR DE ROSCAS METÁLICAS
"NURAL 50"

Embalagem PREÇO/Un

APLICAÇÕES:
• Fixação de parafusos, escápulas, pernos, porcas, casquilhos, retentores,  anilhas,
rolamentos, tampas, eixos, poleias e demais elementos de fixação em bloco, culatra,
carburador, transmissão, embraiagem, direcção, engrenagem, diferencial, travões, bombas
de água, óleo e gasolina, dínamo e alternador.
• Não só serve como fixador como também actua como um excelente vedante em uniões
de roscas e encaixes.

CARACTERÍSTICAS:
• Cor: Vermelho.
• Peso específico: 1,1 g/ml.
• Viscosidade: 600-800 m Paꞏs.
• Largura óptima: 0,05 mm ou menor.
• Tempo de endurecimento: 20 minutos.
• Tempo até alcançar a resistência máxima: 12 horas.
Temperaturas abaixo de 15ºC aumentam estes tempos
consideravelmente.

• Torque de desenroscagem: 17 Nm.
• Torque residual: 17 Nm.
• Resiste a  temperaturas entre: -60ºC e +150ºC.
• Resistência a líquidos: Óleo de motor até 130ºC,
líquido de refrigeração até 90ºC, gasolina, água e
solventes habituais.

APLICAÇÕES:
• É especialmente indicado para pernos de bombas e motores, porcas das válvulas,
parafusos de tampas, e sempre que se preveja uma possível desenroscagem com
ferramentas manuais. Pattex Nural 51 não só serve como fixador como também actua
como um excelente vedante de uniões roscadas e junções.

CARACTERÍSTICAS:
• Cor: Azul.
• Peso específico: 1,1 g/ml.
• Viscosidade: 2000-2500 m Paꞏs.
• Largura óptima: 0,05 mm ou menor.
• Tempo de endurecimento: 20 minutos.
• Tempo até alcançar a resisténcia màxima: 3 horas.
Temperaturas abaixo de 15ºC aumentam estes tempos
consideravelmente.

• Torque de desenroscagem: 24 Nm.
• Torque residual: 24 Nm.
• Resiste a  temperaturas entre: -60ºC e +150ºC.
• Resistência a líquidos: Óleo de motor até
130ºC, líquido de refrigeração até 90ºC,
gasolina, água e solventes habituais.

APLICAÇÕES:
• É especialmente indicado em condições de extrema exigência tais como parafusos em
tampas e corpos do motor, parafusos em tampas e corpos de bombas e outros elementos
de fixação onde se requeira a máxima resistência.

CARACTERÍSTICAS:
• Cor: Verde.
• Peso específico: 1,1 g/ml.
• Viscosidade: 400-600 m Paꞏs.
• Tempo de endurecimento: 20 minutos.
• Tempo até alcançar a resistência máxima: 6 horas.
Temperaturas abaixo de 15ºC aumentam estes tempos
consideravelmente.

• Torque de desenroscagem: 40 Nm.
• Torque residual: 57 Nm.
• Resiste a  temperaturas entre: -60ºC e +150ºC.
• Resistência a líquidos: Óleo de motor até 130ºC,
líquido de refrigeração até 90ºC, gasolina, água e
solventes habituais.

É um produto formulado especialmente para fixar parafusos e porcas 
metálicas evitando que se afrouxem

Fixador de parafusos e porcas metálicas evitando que se afrouxem

Fixador de parafusos e porcas metálicas evitando que se afrouxem 
devido às vibrações

Fixação média:

Binário de aperto 24 Nm

Suporta tracções extremas

Fixação extrema:

Binário de afrouxamento 40 Nm
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12 PREÇO / Un.: 4,59

COLA E VEDA
Sika Puraflex 40

Embalagem: Cartucho 300 ml

•Branco •Cinza •Preto • Terracota

12 PREÇO / Un.: 8,35

COLA E VEDA "TOP" MULTIUSOS
Sikaflex 11FC+

Embalagem: Cartucho 300 ml

•Branco •Cinza •Preto •Terracota

CARATERÍSTICAS:
▪ Isento de silicone
• Muito boa aderência à maior parte dos materiais
construtivos.
▪ Boa resistência mecânica
• Boa resistência à exposição ambiental e ao
envelhecimento
▪ Absorve vibrações e ruídos de impacto.
▪ Muito baixas emissões.
• Pintável.

APLICAÇÕES:
Sikaflex®-11 FC+ foi desenvolvido para a selagem de 
juntas verticais e horizontais, isolamento acústico de 
canalizações entre o betão e as bainhas de isolamento, 
calafetagens entre divisórias, selagem de emendas em 
construções metálicas e de madeira e instalações de 
ventilação.
Sikaflex®-11 FC+ é também uma cola elástica multiusos 
para aplicações no interior e no exterior em peitoris, 
soleiras, degraus, perfis, painéis de isolamento, placas de 
cobertura e elementos pré fabricados.

DESCRIÇÃO:
Sikaflex®-11 FC+ é um selante de juntas e uma cola 
multiusos, monocomponente e isento de solventes, de 
consistência tixotrópica (não escorre).

CARACTERÍSTICAS:
• Fácil de aplicar e permanentemente elástico após a cura
• Excelente resistência química • Muito boa adesão a
betão, madeira, metal, alumínio, Poliéster, vidro, PVC,
pedra, cerâmicos, etc. • Pintável com diversos sistemas de
tintas • Sem solventes (EMICODE EC 1PLUSR) • Muito
Baixas Emissões • Pintável.

APLICAÇÕES:
• Selagem e colagem de painéis metálicos e guarnições.
• Selagem de juntas de expansão em painéis de betão,
pavimentos e outras situações na construção.
• Selagem de aplicações sujeitas a vibrações e abrasão
mecânica.
• Generalidade das selagens e colagens de metais, contentores,
caixilharias, aplicações marítimas, sector automóvel e demais
aplicações industriais.
• Selagem de juntas de alto tráfego em pavimentos, tais como
garagens, armazéns, unidades fabris, centros comerciais, etc.

DESCRIÇÃO:
Puraflex 40 é um cola e veda de poliuretano, de alto módulo, 
monocomponente, com uma forte aderência à maior parte dos 
materiais e que permanece permanentemente elástico. 

Poliuretan
o

Certificação ISEGA para

contacto direto com alimentos

(segurança alimentar).

Elevado desempenho

Tecnologia i-cure

Alto módulo

Alto poder de colagem

Pintável

Pintável
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12 PREÇO / Un.: 8,47

Embalagem: Cartucho 290 ml

• Transparente

12 PREÇO / Un.: 6,85

COLA E VEDA TUDO
SELANTE DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Sikaflex - 111 Stick&Seal

Embalagem: Cartucho 290 ml

•Branco •Cinza •Preto •Terracota

COLA E VEDA TUDO
SELANTE DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Sikaflex - 112 Crystal Clear

CARATERÍSTICAS:
• Adere bem sobre uma ampla variedade de
substratos sem pré-tratamento.
▪ Adere sobre betão e argamassa húmidos.
• Compatível com a maioria dos materiais, tais como
EPS, XPS, mantas de isolamento e materiais
betuminosos.
▪ Boa resistência mecânica e boa resistência à
intempérie.

APLICAÇÕES:
Como cola, pode ser usado na fixação dos materiais e 
componentes mais comuns na construção, tais como: 
▪ Betão ▪ Alvenaria ▪ Pedra natural ▪ Cerâmicos ▪
Madeira ▪ Metal ▪ Vidro ▪ Plásticos (PVC, PA, PET,
EPDM) ▪ Placas de isolamento em XPS e EPS.
Como selante, pode ser usado na selagem de juntas
quer na vertical quer na horizontal.

DESCRIÇÃO:
Sikaflex®-111 Stick & Seal é um selante adesivo 
multifuncional, com um amplo perfil de adesão e selagem, 
adequado para a maioria dos materiais de construção.

Tecnologia STP

Adere sobre superfícies molhadas

CARATERÍSTICAS:
▪ 100 % transparente
▪ Boa força de colagem inicial
▪ Muito baixas emissões.

APLICAÇÕES:
Como cola, para fixação da maioria dos materiais e 
componentes utilizados na construção, tais como:
▪ Betão
▪ Alvenaria
▪ A maioria das pedras naturais
▪ Cerâmicos
▪ Madeira
▪ Metais
▪ Vidro
▪ PVC.
Como selante, para vedação perimetral dos
componentes colados.

DESCRIÇÃO:
Sikaflex®-112 Crystal Clear é um selante adesivo 
transparente monocomponente, com uma boa força de 
colagem inicial, para a selagem e colagem da maioria dos
materiais utilizados na construção. Para uso interior e exterior. 

100% Transparent
e

Tecnologia STP

Pintável

Adere sobre todas as superfícies

Pintável

Adere sobre todas as superfícies



10m x 150mm Cinza 2 rolos 32,55

10m x 300mm Cinza 1 rolos 60,38

13,98

3m x 225mm Terracota 6 rolos 20,38

3m x 150mm Alumínio 6 rolos
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BANDAS AUTOADESIVAS 
IMPERMEABILIZANTES

Sika Multiseal

Dimensões Cor PREÇO / Rolo

12 PREÇO / Un.: 3,74

SILICONE NEUTRO

Sikasil 110 Neutral

Embalagem: Cartucho 300 ml
• Transparente

•Branco •Cinza •Preto

CARACTERÍSTICAS:
•Aderência sem primário à maioria dos substratos e
aplicações ▪Resistente à exposição aos raios UV
▪Resistente à intempérie e envelhecimento •Boa
adesão à maioria dos materiais de construção, tais
como: metais, betão, superfícies pintadas, madeira,
plásticos, materiais cerâmicos e vidro. ▪Baixa emissão
de COV's ▪Resistência a longo prazo a fungos e
bolores ▪Elevada elasticidade e flexibilidade ▪ Não
corrosivo ▪ Sem odor.

APLICAÇÕES:
Selagem de juntas:
▪ Caixilharia: juntas de movimento e ligação
▪ Vidro
▪ Aplicações sanitárias

DESCRIÇÃO:
Sikasil®-110 Neutral é um selante de juntas flexível de base 
silicone, monocomponente e de elevado desempenho.
Sikasil®-110 Neutral tem uma boa adesão sem primário à 
maioria dos materiais de construção, incluindo vidro, metais e 
plásticos. Permanece flexível após a cura, e tem uma boa 
resistência aos raios UV e à proliferação de fungos e bolores. 
Capacidade de acomodação de movimentos de ±25 %. Apto 
para utilização no interior e no exterior.

Extra fungicida

CARATERÍSTICAS:
▪ Muito fácil de aplicar
▪ Pode ser aplicado a baixas temperaturas
▪ Boa adesão à maioria dos materiais de construção
▪ Impermeável
▪ Muita boa estabilidade à temperatura
▪ Resistente à exposição aos raios UV
▪ Autoadesivo
▪ Pode ser pintado

APLICAÇÕES:
Aplicações de reparação, proteção e selagem, 
nomeadamente: ▪ Telhados e coberturas, incluindo as de 
metal ▪ Fachadas ▪ Telhas partidas ▪ Fugas em 
caleiras/algerozes ▪ Chaminés e clarabóias ▪ Caravanas e 
atrelados ▪ Contentores de obra ▪ Diversos tipos de 
reparação em condutas.

DESCRIÇÃO:
Sika® MultiSeal é uma banda auto-adesiva betuminosa 
para selagem, laminada com uma folha de aluminio e 
reforçada com um filme de poliester na parte superior.

Base betuminosa modificada com borracha

Neutro alcoxy



Branco 5 Kg 5,95 29,75
20 Kg 5,67 113,40

5,67 113,40

Cinza 5 Kg 5,95 29,75
20 Kg 5,67 113,40

Telha 5 Kg 5,95 29,75
20 Kg

COR BALDE PREÇO
€/Kg €/balde

5,20 130,00

5,20 130,00

Branco 6 Kg 5,40 32,40
25 Kg 5,20 130,00

Cinza 6 Kg 5,40 32,40
25 Kg
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PELE ELÁSTICA
Sikagard-570 W + FIBRAS

PELE ELÁSTICA
Sikagard-570 W

Telha 6 Kg

COR BALDE PREÇO
€/Kg €/balde
5,40 32,40

25 Kg

• Aplicável com pincel, rolo,
espátula.

• Mãos e ferramentas podem lavar-
se com água.

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE AQUOSO ELÁSTICO CONTÍNUO E REFORÇADO COM FIBRAS, À BASE DE
UMA DISPERSÃO ESTIRENO-ACRÍLICA, COM PROPRIEDADES DE PONTE DE FISSURAS, MESMO A BAIXAS

Sikagard®-570 W Pele Elástica® + Fibras
IMPERMEABILIZAR COBERTURAS PLANAS COM REDUZIDO TRÁFEGO PEDONAL

UTILIZAÇÕES: Revestimento de coberturas sujeitas a tráfego pedonal ocasional e
paramentos verticais periféricos | Revestimento contínuo de coberturas, particularmente no
caso de reparações, sobre fibrocimento, telas betuminosas, betão, zinco e aço | Para
aplicação em superfícies de PVC ou de poliéster, e sobre pintura, é recomendado realizar
ensaios prévios.
CARATERÍSTICAS / VANTAGENS: Impermeável | Visitável – tráfego pedonal | Funciona
como ponte de fissuras, alta elasticidade | Permite boa difusão do vapor de água | Boa
resistência à difusão de CO2 | Boa aderência a diversos materiais | Permite aplicação de
altas espessuras | Aquoso (sem solventes).
ASPETO / COR: Líquido viscoso | Branco, cinza e telha.

• Aplicável com pincel, rolo,
espátula.

• Mãos e ferramentas podem lavar-
se com água.

REVESTIMENTO AQUOSO ELÁSTICO E CONTÍNUO, À BASE DE UMA DISPERSÃO ESTIRENO-ACRÍLICA, COM
PROPRIEDADES DE PONTE DE FISSURAS MESMO A BAIXAS TEMPERATURAS

Sikagard®-570 W Pele Elástica®

IMPERMEABILIZAR TELHADOS E FIBROCIMENTO

UTILIZAÇÕES: Para o revestimento contínuo de coberturas, particularmente no caso de
reparações, sobre fibrocimento, telas betuminosas, betão, zinco e aço | Adere também a
Alumínio, Cobre, PVC e poliéster .
CARATERÍSTICAS / VANTAGENS: Impermeável | Funciona como ponte de fissuras, alta
elasticidade | Permite boa difusão do vapor de água | Boa aderência a diferentes materiais |
Elevada durabilidade e resistência à exposição ambiental | Aquoso (sem solventes) | Permite
a aplicação de altas espessuras | Boa resistência à fissuração | Estabilização total.
ASPETO / COR: Líquido viscoso | Branco, cinza e telha.
FORNECIMENTO: 6 e 25 kg.

Coberturas inclinadas

Coberturas planas
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ARGAMASSA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO
SikaTop Seal 107

Embalagem: Kit 25 kg (A+B)

•Cinza

Kit

25 kg

PREÇO

€/kg €/Kit

2,10 52,50

CARATERÍSTICAS:
• Fácil de aplicar com brocha ou com talocha.
• Não requer adição de água.
• Componentes pré-doseados.
• Aplicação manual ou por projecção mecânica.
• Mistura e aplicação fáceis.
• Protege o betão da carbonatação.
• Excelente aderência sobre bases sãs.
• Impermeável à água, permeável ao vapor de água.
• Não é corrosivo, nem inflamável, nem tóxico.
• Repintável.
• Aprovado para contacto com água potável.

APLICAÇÕES:
SikaTop® Seal 107 pode utilizar-se em:
•Impermeabilização no exterior e interior de estruturas de betão, argamassas de cimento, alvenaria de tijolo e
blocos de betão.
• Protecção de estruturas de betão contra os efeitos dos sais de degelo e os ciclos de gelo e degelo.
• Impermeabilização rígida de caves ou paredes enterradas em construção nova ou reabilitação.
• Selagem de poros.
• Reparação de pequenas fissuras em estruturas de betão não sujeitas a movimentos.
• Regularização de betão em trabalhos de reparação.
• Impermeabilização de depósitos de água potável.
SikaTop® Seal-107 pode utilizar-se para protecção de estruturas de betão:
• Adequado para protecção contra a penetração (princípio 1, método 1.3 da EN
1504-9).
• Adequado para controlo da humidade (princípio 2, método 2.2 da EN 1504-9).
• Adequado para aumento da resistência (princípio 8, método 8.2 da EN 1504-9).

DESCRIÇÃO:
SikaTop® Seal-107 é uma argamassa impermeabilizante, bi-componente, à base de uma mistura de 
cimentos, que incorpora polímeros modificados e aditivos especiais.
SikaTop® Seal-107 cumpre os requisitos da norma EN 1504-2 como revestimento de proteção para betão.

Kit: 20 kg + 5 kg

Produto bicomponente à base de

cimento e resinas sintéticas



Embalagem: Latas de 5 L e 25 L

• Incolor

5 L 7,75 38,75

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 1
Data: 12 de outubro 2020 Preço: €/Unidade TABELA 8.17 B6

25 L 7,00 175,00

HIDROREPELENTE
Sikagard 700S

LATA
PREÇO

€/litro €/lata

CARATERÍSTICAS:
▪ Reduz a absorção de água por capilaridade.
▪ Reduz o aparecimento de eflorescências.
• Diminui a penetração de poeiras e impurezas nos poros superficiais.
▪ Melhora o isolamento térmico.
• Pode ser recoberto com revestimentos de base solvente (p. ex.
Sikagard®-680).
▪ Maior durabilidade e resistência que os tratamentos convencionais de
base silicone.
▪ Geralmente não altera o aspecto da superfície onde é aplicado.
▪ Reduz a permeabilidade aos iões cloreto.
▪ Não forma barreira de vapor.

APLICAÇÕES:
Sikagard®-700 S é usado como repelente de água e tratamento incolor protector de superfície em materiais 
absorventes expostos como betão, argamassas cimentícias, blocos de betão, fibrocimento, revestimentos 
cerâmicos (não vidrados), pedra natural, telhas cerâmicas não vidradas etc.
Sikagard®-700 S pode ainda ser utilizado como primário hidrofóbico sob revestimentos de protecção de 
base solvente (p. ex. Sikagard®-680 S).
Sikagard®-700 S é utilizado como impregnação repelente de água (tratamento hidrofóbico) para superfícies 
absorventes como betão em obras de arte ou estruturas de betão em edifícios.
• Protecção contra o ingresso (princípio 1, método 1.1 da EN 1504-9).
▪ Controlo de humidade (princípio 2, método 2.1 da EN 1504-9).
▪ Aumento da resistividade (princípio 8, método 8.1 da EN 1504-9).

DESCRIÇÃO:
Sikagard®-700 S é uma impregnação repelente de água monocomponente para superfícies absorventes. 
Penetra facilmente nos poros abertos da superfície, proporcionando uma repelência de água duradoura, sem 
alterar a capacidade de difusão de vapor da superfície.
Sikagard®-700 S está em conformidade com os requisitos da norma EN 1504-2 para impregnações 
hidrofóbicas (profundidade de penetração Classe I).

Repelente de água

Incolor

Pronto a aplicar (exterior)

Base silicone



€/Bidão

AGENTE DE ADERÊNCIA
SikaLatex

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 1
Data: 12 de outubro 2020 Preço: €/Unidade TABELA 8.17 B7

5 L 8,25 41,25

Embalagem: Bidão 5 L

•Branco

Bidão
PREÇO

€/L

APLICAÇÕES:

O SikaLatex® é usado como agente de 
aderência e para argamassas para as seguintes 
aplicações:
▪ Argamassas e betonilhas
▪ Argamassas de reparação tradicional
▪ Argamassas para assentamento de alvenaria
▪ Colagem e assentamento de lajetas, etc

CARATERÍSTICAS:

As principais vantagens do SikaLatex® são:
▪ Maior e melhor aderência
▪ Controlo de fissuração
▪ Maior resistência à abrasão
▪ Permeabilidade reduzida
▪ Melhor trabalhabilidade
▪ Fácil de usar
▪ Adequado aos substratos de construção mais comuns.

DESCRIÇÃO:

SikaLatex® é uma emulsão de borracha sintética usada como aditivo para pontes de 
união cimentícia e produção de argamassas de elevada qualidade.

AGENTE DE ADERÊNCIA
SikaLatex

Resina de aderência e estanquicidade

Para argamassas

Preparação da solução SikaLatex:
1 volume de SikaLatex®
2 volumes de água

Preparação do emborro:
1 volume de cimento
1 volume de areia
Amassar com solução SikaLatex® até obter 
uma consistência cremosa.

Preparação das argamassas SikaLatex®:
1 volume de cimento
2 a 2,5 volumes de areia 0-3 mm.
Amassar com solução SikaLatex® até obter 
uma consistência firme.

(Para outras preparações ver a Ficha Técnica do 
Produto).
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24,50

25 L 4,90 110,00

DESCOFRANTE
Sika Separol Universal

COR BIDÃO
PREÇO

€/L €/Bidão

Líquido amarelado
5 L 4,40

LÍQUIDO DE BASE VEGETAL, ADEQUADO PARA MOLDES ABSORVENTES (MADEIRA) E NÃO 
ABSORVENTES (METÁLICOS)

Sika® Separol® Universal

UTILIZAÇÕES: É usado especialmente em moldes metálicos, madeira, plástico, etc. | Em pré-fabricação
ou em obra | Em betão corrente (com vibração) ou em betões sem vibração (BAC).
CARATERÍSTICAS / VANTAGENS: Aplicado por projeção, com pincel, trincha ou esfregão | Evita a
aderência da leitança superficial de betões e argamassas a todas as zonas tratadas | Permite manter a
capacidade de desmoldagem | Protege os moldes contra a oxidação, após limpeza dos mesmos | Permite
obter superfícies de betão com bom aspeto, minimizando o aparecimento de poros e falhas | Inibidores de
corrosão | Baixo teor em solventes.
ASPETO / COR: Líquido levemente amarelado.
FORNECIMENTO: 5 e 25 L.

DESCOFRANTE UNIVERSAL DE ALTO DESEMPENHO 
PRONTO A APLICAR

• Aplicado por projeção, com pincel,
trincha ou esfregão

• Evita a aderência da leitança
superficial de betões e argamassas a 

todas as zonas tratadas

• Permite manter a capacidade de
desmoldagem
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Saco
PREÇO

€/kg €/Saco
25 kg

ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR
ETICS (CAPOTO)

Embalagem: Saco 25 kg
•Cinza

€/kg €/Balde

20 kg 4,18 83,60

20 kg 3,13 62,60

Embalagem: Balde 20 kg
•Branco

Balde
PREÇO

€/kg €/Balde
20 kg 3,13 62,60

Embalagem: Balde 20 kg
•Branco

Balde
PREÇO

0,74 18,50

Embalagem: Balde 20 kg
•Branco

Balde
PREÇO

€/kg €/Balde

Sika Thermocoat 1/3 é uma argamassa cimentícia, pré-
doseada e monocomponente, com agregados 
selecionados, melhorada com resinas e aditivios, para 
colagem e regularização dos painéis de isolamento 
térmico de fachadas. É um produto facilmente 
trabalhável com elevada tixotropia. Apresenta uma boa 
aderência à maioria dos materiais tradicionais de 
construção.

Sika Thermocoat 1/3

Sika Thermocoat 5 ES TI é um primário acrílico 
pigmentado, resistente aos alcális e aos agentes 
atmosféricos.

Sika Thermocoat 5 ES TI

Sika Thermocoat 5 ES TG é um revestimento espesso acrílico 
mineral em dispersão aquosa, para acabamento grosso.

Sika Thermocoat 5 ES TG

Sika Thermocoat 5 ES TF é um revestimento espesso acrílico 
mineral em dispersão aquosa, para acabamento fino.

Sika Thermocoat 5 ES TF

ARGAMASSA CIMENTÍCIA, MONOCOMPONENTE, PARA 
COLAGEM E REGULARIZAÇÃO DOS PAINÉIS DE 
ISOLAMENTO TÉRMICO DE FACHADAS (ETICS)

PRIMÁRIO ACRÍLICO PIGMENTADO

REVESTIMENTO ACRÍLICO-MINERAL EM DISPERSÃO 
AQUOSA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E DECORAÇÃO 

DE FACHADAS (GRÃO GROSSO)

REVESTIMENTO ACRÍLICO-MINERAL EM DISPERSÃO 
AQUOSA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE 

FACHADAS (GRÃO FINO)
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Saco
PREÇO

€/kg €/Saco

ARGAMASSA DE RETRAÇÃO COMPENSADA
Sika Grout - 218

ARGAMASSA DE RETRAÇÃO COMPENSADA
Sika Grout - 213

Embalagem: Saco 30 kg

•Cinza

30 kg 0,88 26,40

30 kg 0,88 26,40

Embalagem: Saco 30 kg

•Cinza

Saco
PREÇO

€/kg €/Saco

CARATERÍSTICAS:
•Fácil de misturar e de colocar em obra. Fluidez favorável, colocação
por vazamento. ▪Autocompactável. •Isento de cloretos e de partículas
metálicas, por conseguinte não oxida em contacto com humidade.
▪Protege as partes metálicas contra a corrosão devido ao seu pH
alcalino. ▪Ligeiramente expansivo. •Resistências mecânicas elevadas
e desenvolvimento rápido das mesmas. ▪Excelente aderência ao
betão, a argamassa e a aço. •Assegura ligações monolíticas e
elevada resistência ao choque e a vibrações. ▪Impermeável: resiste a
água e óleos. ▪Não é corrosivo, nem tóxico.

APLICAÇÕES:
• Enchimento por vazamento de bases de aparelhos de apoio.
▪ Fundações de máquinas.
• Ancoragens de elementos metálicos (armaduras, pernos, cabos,
etc.), postes metálicos e de betão, elementos prefabricados, etc.
▪ Enchimento de fendas e cavidades confinadas no interior do betão.
Não deve empregar-se para nivelar superfícies livres e não
confinadas.

DESCRIÇÃO:
SikaGrout®-213 é uma argamassa monocomponente, à base de 
cimento, fornecida pronta a aplicar após adição de água.

CARATERÍSTICAS:
•Fácil de misturar e de colocar em obra, fluidez favorável, colocação
por vazamento ▪Autonivelante Isento de cloretos e de partículas
metálicas, por conseguinte não oxida em contato com humidade
▪Protege os elementos metálicos contra a corrosão devido ao seu pH
alcalino ▪Ligeiramente expansivo •Resistências mecânicas elevadas e
desenvolvimento rápido das mesmas ▪Excelente aderência ao betão, a
argamassa e a aço. •Assegura ligações monolíticas e elevada
resistência ao choque e a vibrações ▪Impermeável: resiste a água e
óleos ▪Não é corrosivo, nem tóxico

APLICAÇÕES:
• Enchimento por vazamento da base de aparelhos de apoio
▪ Fundações de máquinas
• Ancoragens de elementos metálicos (armaduras, pernos, etc), postes
metálicos e de betão, elementos pré-fabricados, etc.
▪ Enchimento de fendas e cavidades confinadas no interior do betão.
É adequado para espessuras entre 3 cm e 8 cm (para espessuras menores
utilizar SikaGrout® -213).

DESCRIÇÃO:
SikaGrout®-218 é uma argamassa monocomponente de retracção 
compensada, à base de cimento, fornecida pronta a aplicar após simples 
amassadura com água, para aplicação em grandes espessuras.

Elevada fluidez

Preenche todos os espaços das cofragens

Elevada fluidez

Preenche todos os espaços das cofragens

Aplicação por vazamento

Aplicação por vazamento



0,65

Embalagem: sacos 25 kg

COR
PREÇO

€/Kg €/Saco
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Cinza 0,89 22,25

Branco 0,99 24,75

Embalagem: sacos 25 kg

CIMENTO-COLA
SikaCeram 150 Extra

CIMENTO-COLA
SikaCeram 235 Flex

16,25

€/Saco

15,25

COR
PREÇO

€/Kg

Cinza 0,61

Branco

CARATERÍSTICAS:
• Tixotrópico - Classe T. ▪ Tempo aberto alargado - Classe E. ▪ Reduz
a absorção de água. • Boa flexibilidade comparado com um cimento
cola tradicional.

APLICAÇÕES:
SikaCeram®-150 Extra é adequado para colagem dos seguintes tipos 
de peças de interior do grupos IIB e III: ▪ Cerâmica de pasta vermelha 
ou branca. ▪ Grés extrudido ou de monocozedura. ▪ Azulejos. • Em 
geral todos os tipo de peças, exceto os de muito
baixa absorção, como o grés porcelânico. Para este tipo de peças 
devem utilizar-se outros produtos da gama SikaCeram®.
SikaCeram®-150 Extra pode ser usado nas seguintes bases:
▪ Betão ou argamassa com boa planimetria ▪ Gesso cartonado. •Bases
em gesso desde que seja utilizado primário SikaTop®-10 W. ▪ Em
geral todas as bases, exceto as que possam sofrer
movimentos de retração ou expansão térmica. ▪ SikaCeram®-150
Extra pode utilizar-se nos seguintes casos:
▪ Paredes ou pavimentos interiores. ▪ Pavimentos exteriores.

DESCRIÇÃO:
SikaCeram®-150 Extra é um cimento cola tixotrópico de elevado desempenho, com 
grande aderência, formulado com base de cimento, agregados selecionados, resinas 
sintéticas e aditivos que melhoram a sua trabalhabilidade, retenção de água e 
aderência.

CARACTERÍSTICAS:
▪ Tixotrópico – Classe T. ▪ Tempo aberto alargado – Classe E. Alta
flexibilidade, pelo que é adequado para utilização em fachadas. ▪
Excelente aderência a maioria das bases (betão, argamassa de cimento,
pedra, azulejo, etc). ▪ Fácil de utilizar com excelente trabalhabilidade e
consistência tixotrópica.

APLICAÇÕES:
SikaCeram®-235 Flex é adequado para a colagem dos seguintes tipos 
de peças: ▪ Cerâmica de pasta vermelha ou branca. ▪ Grés extrudido ou 
de monocozedura. ▪ Grés porcelânico. ▪ Em geral todos os revestimentos 
de baixa absorção.
SikaCeram®-235 Flex pode ser usado nas seguintes bases: ▪ Betão e 
argamassa. ▪ Azulejos. ▪ Gesso (com primário SikaCeram-10 W Primer). 
▪ Placas de gesso. ▪ Fibrocimento. ▪ Pavimentos com cerâmicas antigas.
•Pavimentos nivelados com argamassas contendo anidrite
(com o primário SikaCeram-10 W Primer). ▪ Pisos radiantes. • Em geral
todas as bases que possam sofrer movimentos de retracção ou
expansão térmica.
SikaCeram® -235 Flexible pode utilizar-se em paredes ou pavimentos,
no interior ou no exterior.

DESCRIÇÃO:
SikaCeram®-235 Flex é um cimento cola melhorado, semi-flexível de elevado 
desempenho, pronto para aplicação pela simples adição de água, para a 
colagem de revestimentos cerâmicos em camada fina.

Semi-flexível

Suporta expansão e retração térmica

Elevado desempenho

Grande aderência



Embalagem: Salsichão 600 ml

COLAGEM DE PAVIMENTOS DE MADEIRA
Cola elástica
Sikabond 151

COLAGEM DE PAVIMENTOS DE MADEIRA
Cola elástica por cordão

Sikabond 52 Parquet

17 kg 6,31 107,27

Embalagem: Balde 17 kg

• Castanho parquet

Balde
PREÇO

€/kg €/Balde

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 1
Data: 12 de outubro 2020 Preço: €/Unidade TABELA 8.17 B11

• Castanho parquet
20 PREÇO / Un.: 6,66

CARATERÍSTICAS:
▪ Fácil de aplicar
• Não abate ao aplicar: mantém estáveis as estrias da talocha
▪ Boa compatibilidade com os vernizes
▪ Adequada para pisos aquecidos (radiantes)
▪ Pisável ao fim de 8 horas
▪ Muito baixas emissões

APLICAÇÕES:
Colagem integral de pavimentos de madeira
• Pavimentos de madeira maciça (10 x espessura > largura)
▪ Pavimentos multicamada
▪ Parquet industrial (parquet "ao cutelo")
▪ Lamparquet
Tipos de substrato:
▪ Bases de betão
▪ Betonilhas cimentosas
▪ Betonilhas de magnesite
▪ Betonilhas de sulfato de cálcio
▪ Pavimentos antigos (madeira ou cerâmicos)
▪ Contraplacado

DESCRIÇÃO:
SikaBond®-151 é uma cola monocomponente adequada para colagem de todo o tipo 
de pavimentos de madeira, sobre a maior parte dos substratos encontrados na 
construção. Esta cola elástica é muito fácil de espalhar, mas no entanto mantém 
estáveis as estrias da talocha (não abate).

CARATERÍSTICAS:
• A cola pode ser lixada, e o pavimento pode ser lixado 12 horas após colagem
▪ Colagem elástica, com propriedade de amortecimento do ruído dos passos
▪ Adequado para a colagem de pavimentos de madeira directamente sobre elementos
cerâmicos.
▪ Adequado para utilização sobre pavimentos aquecidos (radiantes).
▪ Muito baixas emissões
• Reduz as tensões de colagem na base: a cola elástica absorve os esforços de tensões
entre os elementos do pavimento de madeira e a base.

APLICAÇÕES:

Colagem por cordões

SikaBond®-52 Parquet é especialmente adequada para utilização como o sistema Sika® 
AcouBond®-System e para a colagem por cordões:
• Pavimentos de madeira maciços ou multicamada, pavimentos tri-camada (lamelados) e
sistemas de pavimento/placas de regularização em derivados de madeira.

SikaBond®-52 Parquet é especialmente indicada para madeiras difíceis.

DESCRIÇÃO:
SikaBond®-52 Parquet é uma cola para pavimentos de madeira, monocomponente e isenta 
de solventes, com uma elevada força de colagem adicional e escoamento
reduzido.

Rápida polimerizaçãoCola elástica

Sem solventes

Compatível com todos os materiais

Fácil de espalhar

Cola elástica



TECH AEROSOL
SPRAYS DE TINTA - SPRAYS TÉCNICOS
PRODUTOS DE LIMPEZA - ACESSÓRIOS

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 1
Data: 12 de junho 2019 Preço: €/Unidade TABELA 8.18

GAMA DE PRODUTOS

Gama completa de tintas e sprays técnicos de elevada qualidade
para uso profissional no sector automóvel, oficinas, indústrias,

náutica, climatização e escritórios.

APLICAÇÕES

Indústria Pichelaria Casa/Jardim Náutica Escritório Florestal Tintas e ferramentas Automóvel

LUBRIFICANTESPINTURAS

MANUTENÇÃO ISOLANTESZINCANTES

LIMPEZA COLAS ACESSÓRIOS



TECH AEROSOL

SPRAYS DE TINTA

ESMALTE ACRÍLICO MULTIUSOS

ESMALTE ACRÍLICO

MULTIUSOS

Volume PREÇO

400 ml

1003 Amarelo sinal 6011 Verde reseda

6 3,00

RAL DESIGNAÇÃO RAL DESIGNAÇÃO

1013 Branco pérola 6029 Verde menta

1007 Amarelo crómio 6018 Verde amarelado

1015 Marfim claro 7011 Cinza ferro

1014 Marfim 7001 Cinza prata

1023 Amarelo trânsito 7025 Cinza pérola

1021 Amarelo cádmio 7016 Cinzento antracite

2002 Laranja sangue 7035 Cinza claro

1028 Amarelo melão 7032 Cinza silício

2004 Laranja puro 8002 Castanho avelã

2003 Laranja pastel 7042 Cinza trânsito

3000 Vermelho fogo 8011 Castanho noz

2009 Laranja trânsito 8004 Castanho cobre

3003 Bordeaux 9002 Branco cinza

3002 Vermelho carmim 8017 Castanho chocolate

3015 Cor-de-rosa 9005 Negro mate

3005 Vermelho vinho 9005 Negro brilhante

4005 Lilás 9006 Alumínio metalizado

3020 Vermelho trânsito 9005 Negro acetinado

5005 Azul placa 9010 Branco brilhante

5003 Azul safira 9007 Cinza metalizado escuro

5012 Azul claro 9010 Branco satinado

5010 Azul genciana 9010 Branco mate

5017 Azul forte 9200 Branco electrodoméstico

5015 Azul celeste 9016 Branco trânsito

6005 Verde musgo / garrafa 9202 Transparente mate

6002 Verde folha 9201 Transparente brilhante

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 3
Data: Maio 2021 Preço: €/Unidade TABELA 8.18.0

6009 Verde erva

CARACTERÍSTICAS
• Spray de esmalte acrílico;
• Secagem rápida;
• Adequado para aplicações interiores e exteriores;
• Garante um excelente recobrimento liso, uniforme e suave ao
tacto;
• Resistente aos riscos;
• Longa duração;
• Ideal tanto para retoques como tratamento final de superfícies de
natureza diversa: metal, madeira, plástico, vidro, etc...

NOVO



TECH AEROSOL
SPRAYS DE TINTA

ACESSÓRIOS SPRAYS DE TINTA

PISTOLA 
PARA SPRAY

Ref.ª PREÇO

3170 12,00

DESIGNAÇÃO

SPRAY MARCADOR - COR NORMAL

SPRAY
MARCADOR

COR NORMAL

Volume PREÇO

500 ml 12 6,00

Ref.ª RAL DESIGNAÇÃO Ref.ª RAL

Verde

2370 3020 Vermelho 2380 9005 Preto

2330 1023 Amarelo 2375 6018

Branco

SPRAY MARCADOR - COR FLUORESCENTE

SPRAY
MARCADOR

COR
FLUORESCENTE

Volume PREÇO

2365 5017 Azul 2360 9010

Verde fluorescente

500 ml 12 6,00

Ref.ª COR DESIGNAÇÃO Ref.ª COR DESIGNAÇÃO

2440 Vermelho fluorescente 2395

Azul fluorescente

2445 Laranja fluorescente 2390 Fúchsia fluorescente

2385 Amarelo fluorescente 2435

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006
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CARACTERÍSTICAS
• Tinta à base de pigmentos de elevada luminusidade;
• Proporciona um efeito de alto brilho com elevada capacidade reflectora sobre
qualquer superfície;
• Para conseguir os melhores resultados aplicar o produto sobre um fundo
branco.
• O produto possui elevada resistência ao desgaste e aos agentes atmosféricos.
• A lata spray pode ser utilizada em todas as posições por dispor de uma válvula
especial - "válvula a 360º".

CARACTERÍSTICAS
• Tinta em spray para marcação específica de paredes, pavimentos, asfalto,
cimento e madeira.
• O produto possui elevada resistência ao desgaste e aos agentes atmosféricos.
• A lata spray pode ser utilizada em todas as posições por dispor de uma válvula
especial - "válvula a 360º".

Spray
não 

incluído

64

64 FLUO



SPRAY DE TINTA ESPECIAL PARA SPOILERS E PEÇAS PLÁSTICAS

SPRAY DE TINTA

ESPECIAL PARA
SPOILERS E PEÇAS

PLÁSTICAS

3175 Preto Mate

Ref.ª COR DESIGNAÇÃO

TECH AEROSOL
SPRAYS DE TINTA

PREÇO

3190 Preto Rugoso 400 ml 6 5,00

3180 Cinza antracite Volume

5,00

SPRAY DE TINTA PRIMÁRIO ANTIFERRUGEM

SPRAY DE TINTA

PRIMÁRIO
ANTIFERRUGEM

Ref.ª COR DESIGNAÇÃO Volume PREÇO

0480 Cinza 400 ml 6

6,50

SPRAY DE TINTA PRIMÁRIO PARA MATERIAIS PLÁSTICOS

SPRAY DE TINTA

FIXADOR PARA
MATERIAIS PLÁSTICOS

Ref.ª COR DESIGNAÇÃO Volume PREÇO

1650 Transparente 400 ml 6

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 1
Data: Junho 2019 Preço: €/Unidade TABELA 8.18.0B

CARACTERÍSTICAS
• Especialmente indicada para repintar ou renovar pára-choques, spoilers dianteiros,
traseiros e laterais. Aplica-se rapidamente e com muita facilidade.
• É um produto idóneo para qualquer tipo de plástico, sem necessidade de tinta base,
e seca em poucos minutos.

CARACTERÍSTICAS
• Protector de elevado poder de adesão à base de resinas especiais sintéticas e
semelhantes, ideal para tratar superfícies mesmo fortemente enferrujadas.
• É muito resistente aos agentes atmosféricos e aos agentes químicos
particularmente agressivos.
• Resiste optimamente até uma temperatura de 150 ºC em ambiente seco.

CARACTERÍSTICAS
• Promove a aderência das peças de automóveis plásticas pintadas, nomeadamente
as peças externas dos espelhos, os spoilers, pára-choques e as peças básicas do
automóvel, também móveis de plástico para jardim, etc.

100 PL

100 AR

100 PR



COR DESIGNAÇÃO

TECH AEROSOL
SPRAYS DE TINTA

400 ml

SPRAY DE TINTA EFEITO CROMADO

SPRAY DE TINTA

EFEITO CROMADO

6,00

0465 Cromado Volume PREÇO

0455 Dourado 400 ml 6

Ref.ª

SPRAY DE TINTA PARA JANTES DE ALUMÍNIO

SPRAY DE TINTA

EFEITO ALUMÍNIO

Ref.ª COR DESIGNAÇÃO PREÇO

0985 Alumínio Brilhante

4,500980 Alumínio

Volume

6
5,00

SPRAY DE TINTA PARA ALTAS TEMPERATURAS

SPRAY DE TINTA

PARA ALTAS
TEMPERATURAS

Ref.ª COR DESIGNAÇÃO
PREÇO

1005 Alumínio 400 ml 6 5,50

1000 Preto mate Volume

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 1
Data: Junho 2019 Preço: €/Unidade TABELA 8.18.0C

CARACTERÍSTICAS
• Spray acrílico de esmalte com aplicações nos mais variados sectores.
• Ideal para os trabalhos de retoque, decoração, e enriquecimento, com
acabamentos especiais e exclusivos.

CARACTERÍSTICAS
• Tinta acrílica profisional resistente a riscos, álcool e gasolina;
• Ideal para a pintura de rodas e jantes de motos, automóveis de qualquer
material: Liga, metal, plástico, etc.
• Para uma melhor aderência usar um primário;
• Pintura adequada para completa renovação ou retoque de jantes em alumínio e
discos de aço.

CARACTERÍSTICAS
• Tinta especial resistente ao calor,  capaz de suportar temperaturas até 600 ºC;
• Adequada para uso em automóveis (silenciadores, blocos de motor, escapes) e
doméstico (caldeiras, estufas, corta-fogos);
• Equipada com boquilha autolimpante.

100 CR

100 HT



TECH AEROSOL
SPRAYS DE TINTA

SPRAY DE TINTA EFEITO FORJA

SPRAY DE TINTA

EFEITO FORJA

Volume PREÇO

400 ml 6

Cinza antracite

5,50

Ref.ª COR DESIGNAÇÃO Ref.ª COR DESIGNAÇÃO
1991 Prata 1994

Ferro antigo

1992 Cinza claro 1995 Preto grafite

1993 Cinza forja 1996

6,00

SPRAY DE TINTA COBRE MANCHAS

SPRAY DE TINTA

COBRE MANCHAS

Ref.ª COR DESIGNAÇÃO Volume PREÇO

3280 Branco 500 ml 12

SPRAY DE ENCHIMENTO (AUTONIVELANTE)

SPRAY DE
ENCHIMENTO

AUTONIVELANTE

Ref.ª COR DESIGNAÇÃO
PREÇO

2785 Cinza 400 ml 6 5,00

2790 Branco Volume

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 1
Data: 12 de junho 2019 Preço: €/Unidade TABELA 8.18.0D

CARACTERÍSTICAS
• ESMALTE DE FERRO MICÁCEO • PARA USO INTERNO E EXTERNO
• ÓPTIMO ANTI-FERRUGEM • IDEAL PARA TODAS AS SUPERFÍCIES
• Esmalte anti-ferrugem à base de óxido de ferro micáceo, de elevada cobertura,
que dá às superfícies um efeito "areado antigo".
• Forte resistência à corrosão e à acção agressiva dos agentes atmosféricos.
• Adequado para a protecção e o acabamento de grades, balaustres, obras de
serralharia, tubos, etc.

CARACTERÍSTICAS
• Tinta especial criada para cobrir diferentes tipos de manchas no interior e
exterior;
• Indicada contra manchas de molho de tomate, azeite, vinho, vinagre, chá, café,
batom, lápis de cor e de cera e marcadores à base de água;
• Pode ser usada como tinta de acabamento para renovar painéis e tetos falsos
em gesso;
• Pode ser pintado com outra tinta depois de 24 horas de espera.

CARACTERÍSTICAS
• Excelente poder de adesão em muitos suportes metálicos, como aço e alumínio;
• Ideal para manutenção de superfícies sujeitas a desgaste ou arranhões;
• Usado para retificar e preencher pequenos defeitos, como furos, sulcos, bolhas,
rachaduras e imperfeições em geral;
• Aplicação simples, secagem rápida e fácil de lixar.

100 FE



TECH AEROSOL
MARCADORES MARKER-TECH

MARCADORES MARKER-TECH ROTULADORES

MADEIRA 010/4710 Teca

010/4715 Cerejeira

010/4720 Freixo

MARCADORES MARKER-TECH ELETRODOMÉSTICOS

MARCADORES MARKER-TECH RADIADORES

MARCADORES MARKER-TECH MADEIRA

MARCADORES MARKER-TECH JUNTAS CERÂMICAS

PREÇO

ROTULADORES

010/4610 Branco

010/4635

MARCADOR Ref.ª COR DESIGNAÇÃO Volume

010/4640 Vermelho
10 ml 12

Preto

010/4620 Amarelo
2,50

010/4615 Azul

010/4645 Verde

010/4705 Nogueira escuro

010/4700 Nogueira claro

10 ml 12 2,70

3,00

ELETRODOMÉSTICOS 010/4740 Branco 10 ml 12 3,00

JUNTAS CERÂMICAS 010/4730 Branco 10 ml 6

3,00

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 1
Data: Junho 2019 Preço: €/Unidade TABELA 8.18.0E

RADIADORES 010/4745 Branco 10 ml 12

Marcadores de ponta rígida com tinta à base de acrílico, destina-se à marcação de uma vasta
gama de materiais, tais como: vidro, metal, madeira, cerâmica, aço, papelão, borracha, plástico
(contentores de plástico, tubos de todos os materiais, peças vazadas, peças de borracha e de
metal, produtos de vidro e muitos outros produtos). Fácil de aplicar, de secagem rápida, resistente
à água e à abrasão, de longa duração, para uso interior e ao ar livre, removível com acetona.
Utilizáveis na indústria, acessórios auto, utensílios domésticos, etc.

Ponta
média

O produto é capaz de renovar facilmente os espaços entre os ladrilhos em cozinhas e casas de
banho, removendo todas as heterogeneidades inestéticas.
Com as suas substâncias protetoras insolúveis evita fugas e perdas de cor e resiste aos agentes
externos.

Ponta
média

Este produto é ideal para reparar arranhões e riscos em qualquer superfície de madeira.
Seca rapidamente, resiste à água e à luz solar.
A cor é permanente, sobrepintável e imutável ao longo do tempo.Ponta

feltro

O produto é capaz de retocar arranhões e golpes em qualquer tipo de superfície vidrada tais como
refrigeradores, máquinas de lavar, etc. É resistente à água e protege também contra a possível
formação de ferrugem nas superfícies.Ponta

média

Produto para retoques de radiadores com tinta resistente até 180 °C.
Adequado para restaurar a tinta de modo a proteger contra possíveis formações de ferrugem.
Realizar os retoques com os radiadores desligados.Ponta

média



TECH AEROSOL

SPRAYS LUBRIFICANTES

DESIGNAÇÃO CARACTERÍSTICAS Volume PREÇO

0001

400 ml 12 6,00

Lubrificante multifunções T1, inodoro, com elevada
capacidade de penetração, desbloqueante e lubrificante.
Elevada capacidade de proteção, podendo ser considerado
como anticorrosivo. Elimina a humidade e água dos
contactos elétricos. Funciona como anticongelante.

SPRAY
MULTIFUNCIONAL

"SVITA T1"

0340

400 ml 12 3,30

Limpa, desbloqueia, dissolve ferrugens, lubrifica, protege e
repele a água. A sua acção desbloquadora é causada por
uma brusca descida da temperatura quando se aplica o
produto. Tem um forte poder penetrante e inibe a coesão
entre as superfícies e os depósitos de ferrugem, as gorduras
secas ou as partículas metálicas, evitando futuras
oxidações.

SPRAY
DESBLOQUEADOR

ANTIFERRUGEM
"SVITA"

1685

400 ml 12 4,00

Fluido sintético penetrante com alto poder solvente e
libertador. Liberta porcas, parafusos, juntas, roscas, molas e
outras peças mecânicas da ferrugem e oxidação. Ideal para
a manutenção de qualquer peça metálica. Deixa uma
película resistente e repelente à água.

SPRAY
MULTIFUNCIONAL
"SVITA MARINE"

1605

400 ml 12 5,00

Produto altamente penetrante, chega à profundidade das
crostas de óxido, massa seca e às acumulações de poeira
metálica. As partículas de bissulfureto de molibdénio
penetram nas intersecções resistindo às altas temperaturas
e cargas extremas, promovendo a possibilidade de
desbloquear e lubrificar. Desbloqueia parafusos e roscas
com óxido de ferro, juntas e válvulas.

SPRAY
DESBLOQUEADOR

"ACTIVO MoS2"

0345

400 ml 12 3,80

É adequado para muitas aplicações como produto multiusos:
apresenta um poder adesivo e uma capacidade de formar
cordão que garante uma lubrificação duradoura. Penetra a
fundo e protege as peças contra o desgaste e a oxidação.
Resiste a ambientes salinos e às mudanças de temperatura.

SPRAY DE MASSA
CONSISTENTE

MULTIUSOS

0295

400 ml 12 5,30

Massa com óxidos de lítio e titânio que a torna interessante
para o sector náutico. Óptima ação lubrificante, mesmo na
presenção de ambientes salinos agressivos. Estável por um
longo período de tempo e resistente à oxidação.SPRAY DE MASSA

CONSISTENTE
NÁUTICA DE LÍTIO

0310

400 ml 12 5,30

Lubrificante aditivado com bisulfureto de molibdénio para ser
utilizado como anti-gripante, anti-bloqueante e lubrificante
para pressões extremas e temperaturas elevadas (mantém
as suas propriedades inalteradas entre –180 ºC e +380 ºC).

SPRAY DE MASSA
COM BISULFURETO

DE MOLIBDÉNIO

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 1
Data: Junho 2019 Preço: €/Unidade TABELA 8.18.0F

FACTOTUM

48

73

18

15



TECH AEROSOL
SPRAYS TÉCNICOS

SPRAYS LUBRIFICANTES

DESIGNAÇÃO CARACTERÍSTICAS Volume PREÇO

0285

400 ml 12 6,00

Constituída por fuídos especiais com alto ponto de ebulição.
Não deixa resíduos e actua perfeitamente com temperaturas
acima de 250ºC. Proporciona um baixo coeficiente de atrito,
alta inércia química e óptima resistência a cargas elevadas.
É utilizada em rolamentos, casquilhos, rolos transportadores,
na indústria siderúrgica, do vidro, cerâmica e alvenaria.SPRAY DE

MASSA DE PTFE

0300

400 ml 12 5,50

Produto ideal para proteger correntes de motociclos,
engrenagens abertas e cabos. Penetra e adere às
superfícies formando uma barreira protetora e impermeável.
Graças à sua capacidade de penetração e de aderência
promove uma amortização no contacto entre roscas
metálicas.SPRAY DE MASSA

PARA CORRENTES

0245

400 ml 12 7,00

Produto desenvolvido para proteger e lubrificar eficazmente
as correntes, permitindo elevadas prestações em condições
de trabalho extremas. Penetra nos elos das rodas dentadas
garantindo um alto rendimento na transmissão do
movimento. É particularmente utilizado no setor industrial e
no setor desportivo motorizado.

SPRAY DE MASSA
PARA CORRENTES
"PROFISSIONAL"

0190

400 ml 12 3,50

Produto multiusos com propriedades anti-aderentes,
separadoras e lubrificantes. É usado como desmoldante e
separador nas indústrias dos plásticos, das borrachas e da
madeira. Apresenta um elevado poder hidrorepelente e anti-
estático. Limpa e protege os plásticos e as borrachas e evita
o aparecimento de gretas.SPRAY DE

ÓLEO DE SILICONE

0320

400 ml 12 4,20

É um produto de dupla acção: refrigerante e lubrificante. Útil
para furar, cortar, roscar, trabalhar tubos e estampar.
Composto por óleos minerais de alta lubricidade. Reduz os
desperdícios e prolonga a vida das ferramentas. O produto é
totalmente lavável e removível com água.

SPRAY DE
ÓLEO DE CORTE

1465

400 ml 12 6,00

Protetor anticorrosivo e lubrificante para armas. Trata-se de
um óleo finíssimo com elevadas propriedades de penetração
e limpeza. É indispensável para a manutenção de todos os
tipos de armas. Forma uma barreira protetora contra a
humidade, água e substâncias corrosivas da pólvora.

SPRAY DE ÓLEO
PARA ARMAS

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 1
Data: 12 de junho 2019 Preço: €/Unidade TABELA 8.18.0G

21

20

Contém solventes: mais fluida / maior penetração

Sem solventes: muito densa/
resistente a altas temperaturas (motos)



TECH AEROSOL

SPRAYS ZINCANTES

DESIGNAÇÃO CARACTERÍSTICAS Volume PREÇO

0470

SPRAY DE
ZINCO 98%
FOSCO

400 ml 12 5,00

Galavanizante a frio de alto peso molecular do tipo resina
sintética. Protege a superfície metálica da oxidação com um
revestimento de elevada duração. Forma uma camada
uniforme e resistente que pode ser pintada ou usada como
acabamento final. Oferece uma excelente resistência às
condições atmosféricas. É ideal para o retoque e
recuperação de componentes galvanizados.

0485

SPRAY DE
ZINCO
CLARO

400 ml 12 4,20

Galvanizante a frio, ideal para retocar peças zincadas e
proteger peças soldadas ou maquinadas. Solidifica
quimicamente criando um revestimento duradouro.
Resistente às gorduras e aos óleos. Seca rapidamente e
pode servir como base para qualquer trabalho de pintura.

0460

SPRAY DE
ZINCO

BRILHANTE

400 ml 12 4,50

Agente de galvanização a frio à base de resinas sintéticas.
Torna a superfície metálica tratada, resistente aos agentes
atmosféricos, como a água do mar. Pode ser aplicado como
acabamento final, ou pode ser pintado posteriormente. Seca
rapidamente e passados 3 a 5 minutos a superfície pode ser
trabalhada. É utilizada em grades, portões e em peças que
necessitem de um acabamento brilhante.

2900

SPRAY DE
INOX CLARO

400 ml 12 5,00

Revestimento protetor à base de aço inox, adequado para
todos os metais. Tem uma elevada resistência à água e aos
ambientes salinos. Pode ser pintado. Resiste aos agentes
atmosféricos e à corrosão.

2905

SPRAY DE
INOX ESCURO

COM PARTÍCULAS
DE AÇO INOXIDÁVEL

400 ml 12 6,50

Revestimento protetor à base de resinas alquídicas e
silicónicas. Foi concebido para permanecer inalterado ao
longo do tempo e ter uma elevada resistência química à
corrosão, à ação agressiva dos agentes atmosféricos e uma
boa resistência mecânica. Contém partículas puras de aço
inoxidável.

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 1
Data: Junho 2019 Preço: €/Unidade TABELA 8.18.0H
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TECH AEROSOL

SPRAYS DE MANUTENÇÃO

DESIGNAÇÃO CARACTERÍSTICAS Volume PREÇO

3090

SPRAY
DESOXIDANTE SECO
PARA CONTACTOS

ELETRÓNICOS

400 ml 12 8,00

Produto formulado para a limpeza de contactos elétricos.
Remove rapidamente massas, óleos e resíduos em geral
para facilitar o bom funcionamento dos contactos. Possui
propriedades hidro-repelentes e facilita a condutibilidade. É
inflamável, por isso não deve ser utilizado com o
equipamento em funcionamento. Seca em poucos
segundos.

0095

SPRAY
DECAPANTE

400 ml 12 7,00

Remove rapidamente todo o tipo de verniz das superfícies
metálicas, madeira e outros materiais tais como vidro,
polietileno e polipropileno. Prepara a superfície tratada para
um novo acabamento, deixando-a limpa, livre de resíduos.

0385

SPRAY DETETOR
DE FUGAS DE GÁS

400 ml 12 5,20

Produto à base de surfactantes que podem detetar fugas de
gás ou ar comprimido em tubagens, válvulas, ligações,
cilindros, reservatórios sob pressão, bombas, etc. Não sendo
um produto inflamável, permite controlar também condutas
de gás inflamável.

1900

PROTETOR
ANTI-FERRUGEM

CONVERTIDOR
DE ÓXIDO

250 ml 12 10,00
Produto que atua sobre a ferrugem penetrando-a e
convertendo-a num composto que adere firmemente ao
ferro. Pode ser aplicado em qualquer tipo de ferrugem. É
habitualmente utilizado no setor da construção, da
agricultura e manutenção de equipamentos em geral. É fácil
de aplicar esfregando na área a ser tratada.

1 l 12 26,00

0160
SPRAY

ENCHE E REPARA
PNEUS

300 ml 12 6,20

Enche e repara instantaneamente qualquer tipo de pneu
furado. Não prejudica o pneu nem a câmara de ar, pelo que
permite a sua reparação posterior.

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 1
Data: Junho 2019 Preço: €/Unidade TABELA 8.18.0I
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TECH AEROSOL

SPRAYS ISOLANTES

DESIGNAÇÃO CARACTERÍSTICAS Volume PREÇO

0975

SPRAY
ANTI-ADERENTE

PARA SOLDADURA

400 ml 12 3,50

Produto à base de polímeros sintéticos que graças às suas
propriedades impedem a aderência de escórias e salpicos
da soldadura às superfícies tratadas. Adequado para
soldadura autogénea, elétrica e com gás inerte. Protege da
oxidação e corrosão. Não contém silicone e é não
inflamável.

2810

SPRAY
ANTI-ADERENTE
COM SILICONE

400 ml 12 4,50

Desmoldante anti-aderente de elevado rendimento para
estampagens e moldagens de materiais termoplásticos,
termo-endurecidos e borracha. Hidro-repelente, anti-estático
e lubrificante sobre vasta gama de materiais. Eficaz na
proteção de componentes plásticos, como casquilhos,
aumentando o seu tempo de vida. Óptimo deslizante para o
papel, tela e polietileno.

0195

SPRAY
ANTI-ADERENTE
SEM SILICONE

400 ml 12 4,50

Ideal para a estampagem de materiais plásticos e borracha
em geral. Os produtos de plástico podem ser submetidos,
sem inconvenientes, a operações de pintura, serigrafia,
colagem e solda. Contempla boas propriedades para
lubrificar e descolar, indicado para o setor da impressão de
artigos de papel e cartão. Ajuda o papel a deslizar, não afeta
a adesão da borracha nem cria corpos estranhos.

0175

SPRAY
PROTETOR CEROSO

PARA MOLDES

400 ml 12 6,00

Produto ceroso desenvolvido para proteger temporariamente
a superfície dos moldes metálicos e de componentes
sujeitos a períodos longos de armazenamento ou transporte.
Adere facilmente à superfície, inibindo o início de processos
corrosivos mesmo em ambientes extremos (ex. transporte
por via marítima). Para remover, usar um dissolvente de
cera específico.

0180

SPRAY
PROTETOR

ANTI-FERRUGEM
À BASE DE ÓLEO

400 ml 12 5,50

Produto hidro-repelente especialmente indicado para a
proteção dos metais durante a armazenagem. Previne a
corrosão de superfícies em grosso, acabadas ou cromadas.
Isola metais da humidade, dos agentes atmosféricos e das
impressões digitais.

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 1
Data: Junho 2019 Preço: €/Unidade TABELA 8.18.0J
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0140

SPRAY
REMOVE COLA
E ETIQUETAS

200 ml 12 5,00

Solução à base de solventes e polímeros que possui elevada
rapidez de ação na dissolução de colas sintéticas de vários
tipos. Pulverizando na vertical não escorre. Descola a
etiqueta ou a parte colada em poucos minutos.

0065

SPRAY
SOLVENTE

PARA ESPUMA DE
POLIURETANO

500 ml 12 4,50

Produto específico para remover e dissolver
instantaneamente os resíduos de espuma de poliuretano não
endurecida dos equipamentos utilizados para a aplicar,
assim como do vestuário e demais materiais.

2795

SPRAY
PARA LIMPEZA E

POLIMENTO
DE AÇO INOX

400 ml 12 6,00

Produto à base de solventes, óleos e extratos naturais que
permitem obter uma ação detergente, desengordurante e
"sanificadora" da superfície do aço. Particularmente
apropriado para limpar e lustrar aço, de qualquer tipo de
superfície não absorvente, sobre a qual se pretenda deixar
um acabamento polido e brilhante.

0105

SPRAY
DETERGENTE
INDUSTRIAL

400 ml 12 5,00

Produto de forte poder desengordurante e detergente. A sua
formulação especial à base de susbtâncias naturais, elimina
todos os tipos de sujidade. Após a aplicação permanece na
superfície até que seja removido. Material adequado para
aço inox, mas também para o alumínio.

3125

SPRAY
DETERGENTE

"SUPER CLEANER"

400 ml 12 4,50

É um detergente eficaz empregado em muitas aplicações
industriais. Remove massa, óleo, poeira, cola, tinta, etc.
Pode ser utilizado com óptimos resultados em moldes de
aço ou materiais similares, para remover a sujidade e para
qualquer limpeza durante a manutenção. É inodoro e não é
agressivo.

TECH AEROSOL

SPRAYS DE LIMPEZA

DESIGNAÇÃO CARACTERÍSTICAS Volume PREÇO

38
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0075

SPRAY DE LIMPEZA
PARA TRAVÕES E

EMBRAIAGENS

500 ml 12 3,90

Produto desenvolvido para a limpeza de travões de disco, de
tambor e embraiagens. Adequado para pastilhas, pinças,
patins, cilindros, molas, etc. Seca rapidamente sem deixar
resíduos.

0110

SPRAY
AR

COMPRIMIDO
"AIR DUSTER"

400 ml 12 4,00

Elimina imediatamente a poeira depositada em superfícies
menos acessíveis. O Air Clean é indicado para limpar lentes,
objectivas, computadores, relojoaria e mecânica em geral.

3130

SPRAY
HIGIENIZANTE PARA

SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO

400 ml 12 4,00

Produto desenvolvido para uma ação rápida e eficaz de
limpeza de instalações de ar condicionado. Elimina fungos,
bolores, bactérias e microrganismos dos sistemas de ar
condicionado. Atrasa a formação de acumulações
bacterianas, humidade e libertação de maus odores.

1725

DESENTUPIDOR
DE CANOS

1 l 12 4,80

Produto extra concentrado adequado para resolver qualquer
forma de entupimento. É particularmente ativo para resíduos
orgânicos, nomeadamente: papel, algodão, substâncias
alimentares, crostas de detergente, etc. Liberta tubos
entupidos por depósitos inertes e orgânicos em geral.

0090

SPRAY
REMOVEDOR
DE SILICONE

400 ml 12 5,70

Mistura de solventes própria para remover o excesso e
restos de silicone. O produto atua mais rapidamente na
presença de silicone fresco, sendo mais lenta a ação em
silicone seco. Se houver muito silicone é melhor remover o
máximo possível e depois aplicar o produto. Não é agressivo
a qualquer superfície nem se torna opaco.

TECH AEROSOL

SPRAYS DE LIMPEZA

DESIGNAÇÃO CARACTERÍSTICAS Volume PREÇO

74

16

39



Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 2
Data: 28 de junho 2021 Preço: €/Unidade TABELA 8.18.0M

GEL LAVA-MÃOS
COM DOSEADOR

Volume PREÇO

4 L 2 36,00

12 5,00

4 kg 4 17,60

Refª 0319 - Gel lava-mãos com doseador

3,90

4 kg 4 10,80

Refª 3110 - Massa lava-mãos branca

MASSA LAVA-MÃOS
BRANCA 

Peso PREÇO

1 kg

TECH AEROSOL
PRODUTOS DE HIGIENE

Refª 0120 - Massa lava-mãos com lanolina

MASSA LAVA-MÃOS
COM LANOLINA

Peso PREÇO

1 kg 16

• Gel lava-mãos de qualidade superior - Branco;
• Aconselhado para sujidade pesada. Ideal para mecânicos,
reparadores de carroçarias, transportadores auto, indústria
mecânica e de construções;
• Não é agressivo para a pele.

• Detergente desengordurante de alta eficácia;
• Contém amaciador e é perfumado;
• Remove oleosidade e limpa perfeitamente as mãos evitando
que gretem, porque não contém qualquer componente irritante
como solventes e outros;
• Não contém abrasivos minerais;

• Pasta lava-mãos composta por substâncias cuidadosamente
selecionadas;
• A presença de lanolina protege, hidrata a pele e evita que seque
ou grete, mesmo se lavada frequentemente;
• Produto 90% biodegradável.



20 g 12 4,60

Refª 0680 - Flash 200 - Cola de cianoacrilato

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 1
Data: Junho 2019 Preço: €/Unidade TABELA 8.18.0N

24 3,60

20 g 12 4,60

COLA DE
CIANOACRILATO

"FLASH 200"

Peso PREÇO

10 g

400 ml 12 5,50

Refª 0675 - Flash 100 - Cola de cianoacrilato

COLA DE
CIANOACRILATO

"FLASH 100"

Peso PREÇO

10 g 24 3,60

TECH AEROSOL
COLAS

Refª 0695 - Cola permanente multiusos

COLA PERMANENTE
MULTIUSOS

Volume PREÇO

• Particularmente indicado para a ligação de borracha, metal, vinil, tecido,
madeira e materiais plásticos;
• Resistência ao calor, mesmo com a exposição prolongada;
• Também resistente aos plastificantes em geral.

• Cola universal  de cianoacrilato para uso geral adequado a vários
materiais;
• Cor transparente no ponto de aplicação;
• Apresenta alta fluidez e ajuste rápido.
 

• Cola universal  de cianoacrilato para uso geral adequado a vários
materiais;
• Cor transparente no ponto de aplicação;
• Apresenta uma viscosidade média-alta, para aplicações em posição
inclinada;
• Secagem mais lenta para proporcionar a possibilidade de
posicionamento dos componentes a colar. 

Permite reposicionamento

Secagem rápida

±10 segundos

±20 segundos



STICKS DE COLA TERMOFUSÍVEL

COR Ø x L
Temperatura
de trabalho

Tempo de
pressão

Temperatura
de fusão

Viscosidade
média

Aplicações

12,00

Madeira e derivados, cartão, 
plástico, cerâmica, couro, tecido, 

joalharia e artesanato.

Código Artigo Descrição €/Kg

Transparente 12x200 mm 180~200 °C 20~25 s 75 °C 11500 cps
180 °C

1195234 H 12/200 Transparente Sticks de cola termofusível em saquetas de 1 Kg 10 Kg 1 Kg

PISTOLAS PARA
 COLA TERMOFUSÍVEL

Código Artigo Descrição €/Unidade

0195137 RO-MA GRIP 18HP Pistola para cola termofusível - 60 Watts 0,310 Kg 15,00

0195136 RO-MA GRIP 15HL Pistola para cola termofusível - 40 Watts 0,300 Kg 13,00

0195217 RO-MA M195 Pistola para cola termofusível - 120 Watts 0,470 Kg 110,00

0195138 RO-MA GRIP 20XP Pistola para cola termofusível - 80 Watts 0,500 Kg 60,00

Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 3
Data: 3 de maio 2021 Preço: €/Unidade TABELA 08.20

Para trabalhos de montagem, colagem e 
reparação em madeira, plástico, cartão, papel, 
tecido, estofos, materiais pré-aquecidos, 
borracha, couro, cerâmica...

Produto Europeu conforme 
o regulamento REACH (CE)

n.º 1907/2006

Extrusão máx.: 530 g/h • Ponteira isolada, anti-gotas, removível e 
permutável

Extrusão máx.: 600 g/h • Ponteira isolada, anti-gotas, removível e 
permutável

Extrusão máx.: 1 Kg/h • Ponteira isolada, anti-gotas, removível e 
permutável • Termostato de segurança

Extrusão máx.: 800 g/h • Temperatura 190°C • Ponteira isolada, anti-
gotas, removível e permutável • Isol. classe 2 • Apoio removível

40 Watts 60 Watts

80 Watts 120 Watts

10 x 1 kg

BRICOLAGEBRICOLAGE

BRICOLAGE
PROFISSIONAL

INDUSTRIAL



10

12

12

1

€/L

28,00

24,00

13,00

8,00

ÁLCOOL GEL
PARA PREVENÇÃO DO COVID-19

GEL HIDROALCOÓLICO - Gel higienizante das mãos - 70% Álcool

100 ml 30

EMBALAGEM DE RECARGA

GEL HIDROALCOÓLICO

PRODUTO Volume

TABELA 8.21Preço: €/Unidade
Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 0
Data: Maio 2021

500 ml 35

5000 ml 5

200 ml 64

PREÇO

2,80

4,80

6,50

40,00

DESCRIÇÃO
• Gel higienizante para limpeza e higiene a seco das
mãos, formulado com glicerina para ajudar a
hidratar a pele;
• Para todo o tipo de peles.

PRINCIPAIS INGREDIENTES
• Álcool ‐ antisséptico e desinfetante.
• Glicerina ‐ de grande poder hidratante, ajuda a
prevenir a perda excessiva de água da pele.
Proporciona toque aveludado.

CARATERÍSTICAS
• Antisséptico e não agressivo para a pele.
• Contém hidratantes e protetores ativos.
• Seguro e eficaz.
• Contém 70% de álcool p/p.

APLICAÇÃO
Aplicar uma pequena quantidade do produto e 
esfregar bem toda a superfície das mãos até a 
completa absorção. Não passar por água.

5 Litros
500 ml 200 ml 100 ml

Contém hidratantes e protetores ativos

Antisséptico e não agressivo para a pele

Com glicerina

Não greta as mãos



€ /L

50,0010

33,00

26,50

14,60

10

12

12

HAND CREAM - Creme de mãos hidratante e protetor.

HAND WASH - Sabão de limpeza suave. Cuidadoso com a pele - PH 5,5

PRODUTO Volume PREÇO

CREME PARA MÃOS BAMBOO
PARA PREVENÇÃO DO COVID-19

PREÇO

3,30

5,30

7,30500 ml 35

100 ml 30 5,00CREME PARA MÃOS BAMBOO

TABELA 8.22Preço: €/Unidade
Edição: 1/2006
Data: Setembro 2006

Revisão: 0
Data: Maio 2021

LAVA-MÃOS BAMBOO
PARA PREVENÇÃO DO COVID-19

100 ml 30

LAVA-MÃOS BAMBOO

PRODUTO Volume

200 ml 64

€ /L

PRINCIPAIS INGREDIENTES
• Combinação de tensioactivos cuidadores;
• Glicerina: grande poder hidratante e suavizante;
• Óleo de rícino: grande poder hidratante.

PROPRIEDADES
• Lavagem correta das mãos;
• Com tensioativos cuidadosos com a pele;
• Com agentes hidratantes e suavizantes;
• Aroma fresco e unissexo.

APLICAÇÃO
Depositar uma dose na palma das mãos molhadas 
e esfregar bem toda a superfície das mãos com a 
espuma macia, seguindo as instruções para a 
lavagem adequada das mãos. Enxaguar com água.

500 ml 200 ml 100 ml

100 ml

PRINCIPAIS INGREDIENTES
• Glicerina: grande poder hidratante e suavizante.
• Ureia: umectante. Evita a gretagem da pele.
• Alantoína: promove a regeneração celular.
• Lanolina: hidrata e suaviza a pele.
• Óleo de rícino: grande poder hidratante.

PROPRIEDADES
• Efeito não gorduroso;
• Recupera a barreira 
cutânea;
• Hidrata intensamente;
• Devolve o conforto às 
mãos;
• Protege a pele dos fatores 
externos;
• Rápida absorção;
• Aroma fresco e unissexo. 

APLICAÇÃO
Aplicar uma pequena quantidade do produto com 
uma massagem suave até à sua completa absorção.

Hidratante

Hidratante

Sem efeito gorduroso


