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Estabelecimento de Spresiano (TV).



EMPRESA
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Há trezentos anos que a Fassa Bortolo 
trabalha com sucesso no sector da 
construção, investindo energia e 
fundos para melhorar constantemente 
os próprios produtos, de modo a 
aumentar o nível qualitativo. Utilizando 
as tecnologias mais recentes e 
sistemas de produção de vanguarda. 
Com uma fábrica de tintas totalmente 
automatizada, situada em Spresiano, 

onde a pigmentação é efectuada 
lata a lata e não em massa como é 
realizado nas fábricas tradicionais. A 
utilização de um sistema tintometrico 
industrial permite reduzir a produção 
até à unidade e contemporaneamente 
manter a homogeneidade da tinta 
dentro do mesmo lote, num ciclo de 
produção extremamente flexível e 
competitivo.

Para	ti,	uma	qualidade	de	líder.

Centro de Investigação Fassa Bortolo.

Teste de controlo de qualidade.

Ensaios de Laboratório.
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O CATÁLOGO DE CORES 

LINHA CORES
Cores	Fassa,	para	os	profissionais.

LINHA	
DECORCAL
Produtos	 minerais	 formulados	 para	
produzir	efeitos	estéticos	particulares	
e	 elevada	 transpirabilidade,	 ideais	
para	 o	 restauro	 de	 edifícios	 antigos	
ou	 para	 valorizar	 edifícios	 novos.	
A	 composição	 natural	 confere	
excelentes	propriedades	qualitativas,	
propondo	 acabamentos	 de	 efeito	
antigo	com	produtos	modernos	e	de	
fácil	aplicação.

LINHA
ACRÍLICA
Máxima	 versatilidade	 na	 aplicação	
sobre	 vários	 suportes,	 facilidade	
de	 aplicação	 em	 obra	 e	 resistência	
aos	agentes	atmosféricos.	Produtos	
ideais	 para	 a	 construção,	 onde	 em	
função	 do	 fundo	 existe	 uma	 vasta	
gama	 de	 soluções	 de	 acabamento	
com	ciclos	específicos.

LINHA
HIDRO-SILICÓNICA/
SILOSSÂNICA
O	 topo	 de	 gama:	 elevadas	
propriedades	 de	 hidrorepelência,	
permeabilidade	ao	vapor	e	resistência	
ao	 envelhecimento.	 A	 conjunção	
destas	 propriedades	 permite	 que	
a	 linha	 Hidro-silicónica/Silossânica,	
seja	 idónea	 para	 a	 decoração	 de	
rebocos	 de	 saneamento	 e	 restauro	
de	paredes	históricas.

A Linha de Cores Fassa Bortolo em todas 
as suas variantes cromáticas, com a 
oferta de tantas novas cores, oferece 
aos profissionais da construção uma 
completa e rápida selecção da tinta 
preferida. O novo catálogo de cores, 
para facilitar a consulta é dividido em três 
secções:
Tintas Modernas, Tintas Clássicas, Tintas 
Pastel. Com um rótulo de leitura rápida 
para simplificar a escolha.

3F17

3F20

LINEA DECORCALCE LINEA ACRILICA LINEA AI SILICATI LINEA IDROSILICONICA

PC 144 - I 133 - RC 155
SD 111 - LS 122

PL 215 - PT 213
PI 209 - PB 260

LV 207 
PA 202

PE 224 MR 287 C 285
RAR 256 
RTA 549

FASSIL
P 313

FASSIL
R 336

PS 403 RSR 421
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Em cada folha estão representadas duas 
tintas com os respectivos códigos.

Para cada tinta, é indicada uma faixa 
de preço subdividida para cada uma 
das linhas de produto.

Na parte de trás de cada folha estão indicadas as 
Linhas de produtos, nas quais são reproduzíveis as 
cores.

LINHA	
SILICATOS
Boa	 permeabilidade	 ao	 vapor	
e	 elevada	 protecção	 contra	
os	 agentes	 atmosféricos.	
Acabamentos	 especialmente	
indicados	 para	 a	 decoração	
de	 centros	 históricos	 com	 a	
possibilidade	 de	 obter	 efeitos	 de	
grande	qualidade.

Na Linha Cores Fassa os profissionais 
da construção encontram sempre a 
solução correcta para as suas exigên-
cias, tanto para interior como para o 
exterior. Quatro linhas de produtos que 
garantem sempre transpirabilidade, 
efeito estético, fiabilidade, duração e 
flexibilidade de aplicação. 
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SISTEMA TINTOMÉTRICO
O	tintometro,	todas	as	tintas	e	todas	as	
tonalidades.	Instantaneamente.	

Um instrumento indispensável para responder 
rapidamente aos pedidos de todos os clientes. O 
Sistema Tintométrico Computorizado permitirá 
a reprodução de todas as tintas do Catálogo de 
Cores Fassa Bortolo e também criar diversos 
tons personalizados, que ficarão na memória do 
software para eventuais fornecimentos futuros.

VELOCIDADE	DE	PRODUÇÃO	DA	
COR	ESCOLHIDA

VASTA	SELECÇÃO	DE	TINTAS,	TAMBÉM	
EM	TONS	PERSONALIZADOS

ELEVADA	RESISTÊNCIA	QUÍMICA	AO	
ENVELHECIMENTO	DO	PRODUTO	
COLORIDO:	ESTABILIDADE	DO	
MATERIAL	E	BOA	RESISTÊNCIA	À	LUZ

REPRODUTIBILIDADE	DA	COR	

QUANTIFICAÇÃO	DOS	CUSTOS	PARA	
CADA	PIGMENTAÇÃO

O SISTEMA TINTOMÉTRICO FASSA BORTOLO permite 
reproduzir as tonalidades do Catálogo de Cores “Linha Co-
res”. O sistema utiliza, em função de uma série de bases 
predefinidas, os mesmos produtos e os mesmos corantes 
empregues na produção industrial Fassa Bortolo.

O SISTEMA TINTOMÉTRICO FASSA BORTOLO
em constante ampliação e evolução, é actualmente com-
posto por:
- doseador volumétrico automático com reservatórios de 
aço inox, com diversas capacidades em função do tipo de 
corante a usar; 

- Computador pessoal com software de gestão, de fácil 
utilização, com elevada precisão e fiabilidade;
- mixer de 0-35 kg, eficaz na homogeneização de materiais 
mesmo com viscosidade e tixotropia elevadas;
- pastas corantes em balde, principalmente à base de óxi-
dos de ferro micronizados, estáveis e resistentes á luz, para 
a pigmentação de produtos aquosos;
- bases com diferentes concentrações de branco, que per-
mitem a reprodução das tonalidades do catálogo Fassa 
Bortolo, limitando os stocks do cliente; os produtos das 
várias linhas têm no máximo quatro bases por cada tipo.
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Sistema	capote,	para	todas	as	estações.
Poupança de energia e protecção do 
ambiente são hoje uma das principais 
prioridades para quem trabalha na 
construção. Por isso o nosso Centro 
de Pesquisa elaborou o Sistema Ca-
pote Fassa Bortolo, adequado para 
construção nova e para intervenções 
de restauro. Um sistema de placas 
completo e eficaz, que garante o iso-

lamento térmico e melhora o conforto 
habitacional. O Sistema Capote Fas-
sa Bortolo, obteve o Certificado Téc-
nico Europeu - ETA e está em linha 
com a mais recente legislação para a 
Certificação energética dos edifícios. 
Com um serviço de assistência sem-
pre pronto a aconselhar as melhores 
soluções aplicativas.

SISTEMA CAPOTE

Verão

Inverno

Efeitos de um bom isolamento térmico: mais 
quente de Inverno, mais fresco de Verão.

Realizar edifícios de baixo consumo 
energético, para além de ser uma obriga-
ção por lei, tornou-se um imperativo di-
tado por diversas exigências, sobretudo 
de carácter económico e ecológico. Um 
bom isolamento das paredes exteriores 
permite reduzir notavelmente as perdas 
térmicas para o exterior, do qual resulta  
uma considerável poupança económi-
ca devido à redução na despesa com o 

aquecimento e arrefecimento. A aplica-
ção de um isolamento térmico no exte-
rior do edifício significa também, no pe-
ríodo invernal, poder desfrutar melhor da 
inércia térmica das paredes: o calor acu-
mulado na parede durante as horas em 
que o aquecimento está a funcionar é  
libertado gradualmente nos períodos em 
que este está desligado, mantendo-se a 
temperatura mais agradável mesmo nos 

momentos em que não temos produção 
de calor. Limitar os consumos energéti-
cos è também reduzir a despesa, mas 
permite também reduzir as emissões de 
dióxido de carbono (CO2) para a atmos-
fera já fortemente poluída. 

Distribuição das perdas térmicas num edifício não isolado 
termicamente.

10-12%	 Perdas	pela	lareira

10-15%		 Tecto/sótão	do	último	andar

20-30%		 Caixas-de-ar

20-25%		 Paredes	externas

20-25%		 Janelas

5-6%		 Cave

Poupança	energética	e	protecção	do	ambiente.



7



8

LINHA DECORCAL

Para	o	uso	correcto	dos	produtos,	consultar	as	respectivas	fichas	técnicas.

PC 144
TINTA MINERAL DECORATIVA À BASE DE CAL PARA EXTERIOR E INTERIOR
Pintura mineral à base de pasta de cal, inertes seleccionados, pigmentos estáveis à luz 
e aditivos específicos; com características antimofo, dotada de um ponto de branco 
excepcional, boa dilatação, elevado poder de cobertura e baixa tendência para esfarelar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,310 kg/l aprox. 
Granulometria < 0,1 mm
Consumo 0,12-0,15 I/m² aprox. por demão
Rendimento 3,5-4 m²/l aprox. trabalho acabado com 2 demãos
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 745 g/m² em 24 h aprox.
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 150 aprox. 
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w = 0,25 kg/(m²·h½) aprox. 
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd= µ·s=0,03 m aprox. (com s=0,2·10-3 m)
Respeita a teoria de Kuenzle (DIN 18550) Sd·w = 0,0075 kg/(m·h½) aprox. 

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Fornecimento • Latas de 16 e 5 l aprox. • Cores: veja catálogo de cores “Linha cores”.

Fornecimento • Latas de 25 kg aprox. • Cores: veja catálogo de cores “Linha cores”.

I 133
MASSA DE ACABAMENTO E DE FUNDO PARA PRODUTOS DECORATIVOS À 
BASE DE CAL PARA EXTERIOR E INTERIOR
Massa de acabamento mineral à base de pasta de cal, inertes calcários seleccionados, 
pigmentos estáveis à luz e aditivos específicos; utiliza-se com massa de acabamento de 
decoração e de preparação de fundo sendo caracterizada por uma elevada transpirabili-
dade e boa regularização do suporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,600 kg/l aprox. 
Granulometria < 0,6 mm

Consumo 1,5-2 kg/m2 aprox. com um estrato
2,5-3 kg/m2 aprox. com dois estratos

Difusão de vapor de água (DIN 53122) 745 g/m2 em 24 h aprox.
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 30 aprox. 
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w = 0,25 kg/(m²·h½) aprox. 
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd= µ·s=0,03 m aprox. (com s=0,2·10-3 m)
Respeita a teoria de Kuenzle (DIN 18550) Sd·w = 0,075 kg/(m·h½) aprox. 

Conforme Directiva 2004/42/CEE

LS 122
MASSA DE ACABAMENTO LISA, À BASE DE CAL PARA EXTERIOR E INTERIOR
Massa de acabamento lisa à base de pasta de cal, pó de mármore, pigmentos estáveis 
à luz e aditivos específicos; permite obter um acabamento liso e compacto (efeito “aceti-
nado”), consentindo ao mesmo tempo uma elevadíssima transpirabilidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,500 kg/l aprox. 
Granulometria < 0,5 mm
Consumo 1,8-2 kg/m² aprox.  rifinito
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 375 g/m2 em 24 h aprox.
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 75 aprox. 
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w = 0,15 kg/(m²·h½) aprox. 
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd= µ·s=0,03 m aprox. (com s=0,2·10-3 m)
Respeita a teoria de Kuenzle (DIN 18550) Sd·w = 0,009 kg/(m·h½) aprox. 

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Fornecimento • Latas de 25 kg aprox. • Cores: veja catálogo de cores “Linha cores”.
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RC 155
REGULARIZADOR DECORATIVO, EFEITO “SAL E PIMENTA”, PARA INTERIOR
Estuque mineral à base de pasta de cal, inertes seleccionados, pigmentos estáveis à 
luz e aditivos específicos; elevada transpirabilidade, especificamente desenvolvido para 
obter um acabamento liso com o efeito (“sal e pimenta”) sobre fundos previamente re-
gularizados com I 133.

LINHA DECORCAL

Para	o	uso	correcto	dos	produtos,	consultar	as	respectivas	fichas	técnicas.

SD 111
MASSA DE ACABAMENTO LISA (“ESTUQUE VENEZIANO”), À BASE DE CAL 
PARA INTERIOR
Estuque mineral à base de pasta de cal, inertes calcários seleccionados, pigmentos 
estáveis à luz e aditivos específicos; é indicado para realçar a estética dos inertes, 
consentindo ao mesmo tempo uma elevadíssima transpirabilidade; obtém-se superfícies 
lisas e lúcidas, com tons marmóreos e efeitos “fumados” particularmente adequado para 
arquitecturas especiais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,550 kg/l aprox. 
Granulometria min. 95% < 0,1 mm
Consumo 0,5 kg/m² aprox.
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 745 g/m2 em 24 h aprox.
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 150 aprox. 
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w = 0,25 kg/(m²·h½) aprox. 
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd= µ·s=0,03 m aprox. (com s=0,2·10-3 m)
Respeita a teoria de Kuenzle (DIN 18550) Sd·w = 0,0075 kg/(m·h½) aprox. 

Conforme Directiva 2004/42/CEE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,520 kg/l aprox. 
Granulometria min. 95% < 0,1 mm
Consumo 1 kg/m² aprox.
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 375 g/m2 em 24 h aprox.
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 100 aprox. 
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w = 0,2 kg/(m²·h½) aprox.  
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd= µ·s=0,06 m aprox. (com s=0,6·10-3 m)
Respeita a teoria de Kuenzle (DIN 18550) Sd·w = 0,012 kg/(m·h½) aprox. 

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Fornecimento • Latas de 25 kg aprox. • Cores: veja catálogo de cores “Linha cores”.

Fornecimento • Latas de 25 kg aprox. • Cores: veja catálogo de cores “Linha cores”.
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LINHA ACRÍLICA

FA 249
PRIMÁRIO/FIXADOR AQUOSO, À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS
Dispersão de resinas acrílicas alcali-resistentes, dotada de elevada compatibilidade com 
rebocos à base de cal e cimento; é utilizado como isolante, fixador ou estabilizante de 
fundos, antes da aplicação dos produtos de acabamento da Linha Acrílica, sejam pintu-
ras ou revestimentos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,000 kg/l aprox. 
Consumo 0,03-0,05 l/m² aprox. em função do absorção do suporte
Rendimento 25 m²/l aprox. 

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Fornecimento • Latas de 16 l aprox. 

LV 207
TINTA SUPER LAVÁVEL OPACA, DE EFEITO LISO PARA EXTERIOR E INTERIOR
Pintura composta por copolímeros acrílicos, inertes seleccionados, dióxido de titânio, 
pigmentos e aditivos específicos para melhorar a trabalhabilidade; os pigmentos que 
compõem as cores garantem uma cromaticidade estável no tempo; é utilizada como 
pintura protectiva e decorativa, branca ou colorida sobre massas de acabamento ou 
gesso cartonado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,41 – 1,50 kg/l aprox. em função da base
Consumo 0,12-0,14 l/m² aprox. por demão 
Rendimento 7-8 m²/l aprox. com 2 demãos
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 114 g/m² em 24 h aprox.
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 1.500 aprox. 
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd= µ·s=0,15 m aprox. (com s=0,1·10-3 m)
Resistência ao esfarelamento (ASTM-D 659) 600 horas de UV
Resistência às lavagens (DIN 53778) superior a 5.000 ciclos (Super lavável)
Conservação da cor (ISO 7724) 600 horas de UV

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Fornecimento • Latas de 5 e 15 l aprox. • Cores: veja catálogo de cores “Linha cores”.

F 263A
REGULARIZADOR EM PASTA, COM EFEITO MASSA DE ACABAMENTO FINA 
PARA EXTERIOR E INTERIOR
Regularizador composto por copolímeros acrílicos, inertes seleccionados, dióxido 
de titânio e aditivos específicos para melhorar a trabalhabilidade; é utilizado como 
fundo de regularização sendo particularmente indicado para uniformizar pequenas 
imperfeições dos suportes, dando um aspecto similar aos das massas de acaba-
mento civis (finas); sobre superfícies lisas, como o gesso cartonado, constitui um 
fundo para criar rugosidade para a aplicação de acabamentos de efeito antigo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,700 kg/l aprox. 
Diluição 5-7% com água 
Consumo 0,17-0,25 I/m² aprox. por demão e em função do suporte
Rendimento 4-6  m2/l aprox. 
Segunda demão 4 h aprox.  a 20°C e 60% U.R.
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 130 g/m2 em 24 h aprox.
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 290 aprox. 
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w = 0,1 ± 0,02 kg/(m2 ·h½) aprox. 
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd = 0,15 ± 0,02 m aprox. 
Granulometria < 0,5 mm

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Fornecimento • Latas de 15 l aprox. • Cores: Branco.

Para	o	uso	correcto	dos	produtos,	consultar	as	respectivas	fichas	técnicas.
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LINHA ACRÍLICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,640 kg/l aprox.
Consumo 0,08-0,10 l/m2 aprox. por demão 
Rendimento 5-6  m²/l aprox. com 2 demãos
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 175 g/m² em 24 h aprox.
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 640 aprox. 
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w= 0,10 kg/(m2·h1/2) aprox.
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd= µ·s= 0,12 m aprox. (com s= 0,2·10-3 m)
Respeita a teoria de Kuenzle (DIN 18550) Sd·w= 0,012 kg/(m·h1/2) aprox.
Resistência às lavagens (DIN 53778) superior a 1.000 ciclos (Lavável)

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Fornecimento • Latas de 5 e 16 l aprox. • Cores: veja catálogo de cores “Linha cores”.

PL 215
TINTA PLÁSTICA LAVÁVEL PARA INTERIOR COM ELEVADO PODER DE COBERTURA
Pintura aquosa lavável com ligante acrílico em emulsão, dotada de boa transpirabilida-
de; contém aditivos que melhoram a trabalhabilidade, a dilatação e a limpeza; a elevada 
percentagem de dióxido de titânio e as cargas seleccionadas consentem um elevado 
poder de cobertura; é utilizada como pintura semi-opaca, adequada para qualquer tipo 
de suporte com acabamento fino; confere às paredes características de resistência às 
lavagens e um aspecto estético liso.

PT 213
TINTA PLÁSTICA TRANSPIRANTE SEMI-LAVÁVEL PARA INTERIOR COM 
ELEVADO PODER DE COBERTURA
Pintura aquosa com ligante acrílico dotada de boa transpirabilidade; contém aditivos que 
melhoram a trabalhabilidade e a dilatação; a elevada percentagem de dióxido de titânio 
e as cargas seleccionadas consentem um elevado poder de cobertura, mesmo só com 
uma demão; é utilizada como pintura opaca, adequada para qualquer tipo de suporte com 
acabamento fino; confere às paredes homogeneidade e um agradável aspecto estético.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,660 kg/l aprox. 
Consumo 0,08-0,10 l/m² aprox. por demão 
Rendimento 4,5-6 m²/l aprox. com 2 demãos
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 224 g/m² em 24 h aprox.
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 500 aprox. 
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w = 0,15 kg/(m²·h½) aprox. 
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd= µ·s= 0,10 m aprox. (com s= 0,2·10-3 m)
Respeita a teoria de Kuenzle (DIN 18550) Sd·w = 0,015 kg/(m·h½) aprox. 
Resistência às lavagens (DIN 53778) 500 ciclos

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Fornecimento • Latas de 5 e 16 l aprox. • Cores: veja catálogo de cores “Linha cores”.

PI 209
TINTA PLÁSTICA SUPER TRANSPIRANTE MATE, PARA INTERIOR
Pintura com ligante em emulsão aquosa, dotada de elevadíssima transpirabilidade; con-
tém aditivos que melhoram a trabalhabilidade e a dilatação; a elevada percentagem de 
dióxido de titânio e as cargas seleccionadas consentem um elevado poder de cobertura; 
é utilizada como pintura opaca, adequada para qualquer tipo de suporte com acabamen-
to fino; confere às paredes homogeneidade e um agradável aspecto estético.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,700 kg/l aprox. 
Consumo 0,10-0,12 l/m² aprox. por demão 
Rendimento 4-5 m²/l aprox. com 2 demãos
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 280 g/m² em 24 h aprox
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 400 aprox. 
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w = 0,17 kg/(m²·h½) aprox. 
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd= µ·s= 0,08 m aprox. (com s= 0,2·10-3 m)
Respeita a teoria de Kuenzle (DIN 18550) Sd·w = 0,0136 kg/(m·h½) aprox. 

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Fornecimento • Latas de 5 e 16 l aprox. • Cores: veja catálogo de cores “Linha cores”.

Para	o	uso	correcto	dos	produtos,	consultar	as	respectivas	fichas	técnicas.
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PM 298
TINTA TRANSPIRANTE PARA INTERIOR COM ELEVADO PONTO DE BRANCO 
PARA USO PROFESSIONAL
Pintura com ligante em emulsão aquosa, dotada de elevadíssima transpirabilidade; contém 
aditivos que melhoram a trabalhabilidade, tem uma boa dilatação, elevado poder de cober-
tura e um óptimo ponto de branco; é utilizada como pintura opaca, adequada para qualquer 
tipo de suporte com acabamento fino; confere às paredes homogeneidade e um aspecto 
liso; é particularmente adequada para aplicações profissionais em grandes superfícies.

LINHA ACRÍLICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,720 kg/l aprox. 
Consumo 0,10-0,12 l/m² aprox. por demão
Rendimento 4-5 m²/l aprox. com 2 demãos
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 336 g/m² em 24 h aprox.
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 350 aprox. 
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w = 0,16 kg/(m²·h½) aprox. 
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd= µ·s= 0,08 m aprox. (com s= 0,2·10-3 m)
Respeita a teoria de Kuenzle (DIN 18550) Sd·w = 0,011 kg/(m·h½) aprox. 

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Fornecimento • Latas de 5 e 16 l aprox. • Cores: veja catálogo de cores “Linha cores”.

PB 260
Tinta anti-fungos, semi-lavável e transpirante para interior
Pintura antimofo com ligante acrílico em emulsão aquosa, aditivada com bactericidas e 
fungicidas para prevenir a formação de mofos; apresenta as mesmas características de um 
acabamento para interior opaco; fácil de aplicar, boa dilatação, elevado poder de cobertura 
e transpirabilidade; adequada para qualquer tipo de suporte com acabamento fino previa-
mente tratado ou não, assegurando um ambiente com melhores condições higiénicas e 
uma resistência aos mofos mais prolongada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,650 kg/l aprox. 
Consumo 0,08-0,10 l/m² aprox. por demão
Rendimento 4,5-6 m²/l aprox. com 2 demãos
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 224 g/m² em 24 h aprox.
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 500 aprox. 
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w = 0,15 kg/(m²·h½) aprox. 
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd= µ·s= 0,10 m aprox. (com s= 0,2·10-3 m)
Respeita a teoria de Kuenzle (DIN 18550) Sd·w = 0,015 kg/(m·h½) aprox. 
Resistência às lavagens (DIN 53778) 500 ciclos

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Fornecimento • Latas de 16 e 5 l aprox. • Cores: veja catálogo de cores “Linha cores”.

PG 288
TINTA PLÁSTICA LAVÁVEL LISA E OPACA PARA INTERIOR/EXTERIOR
Pintura composta por copolímeros acrílicos, inertes seleccionados, dióxido de titânio, 
pigmentos aditivos específicos para melhorar a trabalhabilidade hidrorepelência e resi-
stência à acção de mofos e algas; os pigmentos que compõem as cores garantem uma 
cromaticidade estável no tempo; é utilizada como pintura protectiva e decorativa, bran-
ca ou colorida sobre massas de acabamento à base de cal ou de cal e cimento, novas 
ou já pintadas; no interior pode ser aplicada também sobre gesso e gesso cartonado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,310 kg/l aprox. 

Diluição 5-8% em peso se aplicada a pincel/airless Sem diluição se 
aplicada a rolo

Consumo 0,07-0,10 l/m2 aprox. por demão 
Rendimento 5-7 m2/l aprox. com 2 demãos em função da absorção do suporte
Segunda demão 6 h aprox. a 20ºC e 60% H.R.
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 18 g/m2 em 24 h aprox.
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ= 8.600 aprox.
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w= 0,12 kg/(m2·h1/2) aprox.
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd= µ·s= 1,2 m aprox. (com s= 0,1·10-3 m)
Respeita a teoria de Kuenzle (DIN 18550) Sd·w= 0,012 kg/(m·h1/2) aprox.
Resistência às lavagens (DIN 53778) superior a 5.000 ciclos (Super Lavável)

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Fornecimento • Latas de 5 e 16 l aprox. • Cores: veja catálogo de cores “Linha cores”.

Para	o	uso	correcto	dos	produtos,	consultar	as	respectivas	fichas	técnicas.
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AM 270
SOLUÇÃO ANTI-FUNGOS PARA INTERIOR
Solução aquosa composta por bactericidas de amplo espectro, para a prevenção de 
formação de mofos e para a recuperação de qualquer superfície exposta a fenóme-
nos agressivos que deva ser restaurada com uma nova pintura; no segundo caso as 
infestações devem ser removidas através da utilização de detergentes oxidantes, tipo 
soluções de hipoclorito de sódio (“lixívia”) e sucessivamente com remoção mecânica 
através de escovagem.

LINHA ACRÍLICA

C 285
TINTA DE PROTECÇÃO PARA BETÃO
Acabamento de protecção para exterior composto por copolímeros acrílicos, inertes se-
leccionados, dióxido de titânio, pigmentos estáveis á luz e aditivos específicos para mel-
horar a trabalhabilidade; forma um filme muito compacto depois do produto seco, criando 
uma óptima resistência á penetração do dióxido de carbono e outras substâncias ácidas 
presentes na água meteórica; o produto é dotado de uma elevada hidrorepelência, bom 
poder de cobertura, resistência aos alcalis e cria uma barreira anti-carbonatação; é utili-
zado como acabamento de protecção e decoração colorido sobre estruturas de betão e 
cimento armado aplicado no exterior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,000 kg/l aprox. 
Consumo 0,08-0,10 l/m² aprox. por demão
Rendimento 8-12 m²/l aprox. em função do absorção do suporte

Fornecimento • Garrafas de 1 l em embalagens de 12 garrafas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,280 kg/l aprox. 
Consumo 0,08-0,10 l/m² aprox. por demão
Rendimento 5-6 m²/l aprox. com 2 demãos
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 18 g/m² em 24 h aprox.
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 8.600 aprox. 
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w = 0,035 kg/(m²·h½) aprox. 
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd = µ·s = 1,24 m aprox. (com s= 0,15·10-3 m)
Respeita a teoria de Kuenzle (DIN 18550) Sd·w = 0,043 kg/(m·h½) aprox. 
Resistência ao esfarelamento (ASTM-D 659) 600 horas de UV
Resistência às lavagens (DIN 53778) Superior a 5000 ciclos (Super lavável)
Conservação de cor (ISO 7724) 600 horas de UV

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Fornecimento • Latas 16 l aprox. • Cores: veja catálogo de cores “Linha cores”.

Fornecimento • Latas 16 l aprox. • Cores: 7 tonalidades de cinza.

PE 224
TINTA ELÁSTICA SUPER-LAVÁVEL COM QUARTZO PARA EXTERIOR
Pintura para exterior composta por elastómeros acrílicos, inertes calcários e silícios selec-
cionados, dióxido de titânio, pigmentos e aditivos específicos para melhorar a trabalhabili-
dade; os pigmentos que compõem as cores, garantem uma cromaticidade estável ao lon-
go do tempo; dotada de elevada elasticidade sendo adequada para aplicar sobre qualquer 
reboco à base de cal e cimento, quando é necessário um acabamento que disfarce a mi-
crofissuração; pode ser aplicada como prevenção ou solução de problemas já verificados. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,450 kg/l aprox. 
Consumo 0,14-0,17 l/m² aprox. por demão
Rendimento 3-3,5 m²/l aprox. com 2 demãos
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 24 g/m² em 24 h aprox.
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 3.200 aprox. 
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w = 0,05 kg/(m²·h½) aprox. 
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd = µ·s = 0,96 m aprox. (com s= 0,3·10-3 m)
Respeita a teoria de Kuenzle (DIN 18550) Sd·w = 0,048 kg/(m·h½) aprox. 
Resistência ao esfarelamento (ASTM-D 659) 600 horas de UV
Resistência às lavagens (DIN 53778) superior a 5000 ciclos (Super lavável)
Conservação de cor (ISO 7724) 600 horas de UV

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Para	o	uso	correcto	dos	produtos,	consultar	as	respectivas	fichas	técnicas.
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LINHA ACRÍLICA

OM 306
PINTURA DE HOMOGENEIZAÇÃO PARA A LINHA DECORCAL
Pintura homogeneizante de elevada penetração, com aspecto mineral, formulada de 
acordo com a norma DIN 18363 (componente sintética inferior a 5%), composta por 
ligantes específicos, compatíveis com qualquer tipo de revestimento à base de cal e 
cimento e pigmentos estáveis à luz; a natureza das matérias primas utilizadas permite 
manter intacta a transpirabilidade das paredes; é utilizada como homogeneizante para 
uniformizar revestimentos minerais; elimina a possibilidade de formação de manchas que 
se evidenciam em determinadas situações mais críticas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,300 kg/l aprox. 
Consumo 0,20-0,27 l/m² aprox. por demão

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Fornecimento • Latas de 16 l aprox. • Cores: veja catálogo “Revestimentos minerais”

PA 202
TINTA PLÁSTICA SUPER-LAVÁVEL, COM QUARTZO PARA EXTERIOR COM 
ELEVADO PODER DE COBERTURA
Pintura composta por copolímeros acrílicos, inertes seleccionados, dióxido de titânio, 
pigmentos e aditivos específicos para melhorar a trabalhabilidade; os pigmentos, que 
compõem as cores, garantem uma cromaticidade estável ao longo do tempo; é dotada 
de uma elevada hidrorepelência e é resistente aos alcalis, é utilizada como pintura de 
protecção e decoração, branca ou colorida sobre rebocos de acabamento, quando é 
necessário um acabamento ligeiramente rugoso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,550 kg/l aprox. 
Consumo 0,10-0,13 l/m² aprox. por demão
Rendimento 4-5 m²/l aprox. com 2 demãos
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 45 g/m² em 24 h aprox.
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 2.500 aprox. 
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w = 0,08 kg/(m²·h½) aprox. 
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd = µ·s = 0,5 m aprox. (com s= 0,2·10-3 m)
Respeita a teoria de Kuenzle (DIN 18550) Sd·w = 0,04 kg/(m·h½) aprox. 
Resistência ao esfarelamento (ASTM-D 659) 600 horas de UV
Resistência às lavagens (DIN 53778) superior a 5000 ciclos (Super lavável)
Conservação de cor (ISO 7724) 600 horas de UV

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Fornecimento • Latas 16 l aprox. • Cores: veja catálogo de cores “Linha cores”.

Para	o	uso	correcto	dos	produtos,	consultar	as	respectivas	fichas	técnicas.
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LINHA ACRÍLICA

RAR 256
REVESTIMENTO ACRÍLICO RÚSTICO PARA EXTERIOR
Revestimento de acabamento em pasta, composto por ligantes acrílicos com elevada 
hidrorepelência, areias classificadas, pigmentos estáveis à luz e aditivos específicos para 
melhorara a trabalhabilidade e adesão; a natureza das matérias primas utilizadas permite 
uma boa transpirabilidade das paredes; é utilizado como revestimento de protecção e 
decoração, branco ou colorido sobre rebocos de fundo à base de cal e cimento para 
exterior e interior; permite obter uma superfície com efeitos rústicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,850 kg/l aprox. 
Diluição Pronto a usar
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 25-56 g/m² em 24 h aprox.
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 300-400 aprox. 
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w = 0,05-0,1 kg/(m²·h½) aprox.
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd = µ·s = 0,4-0,9 m aprox.
Respeita a teoria de Kuenzle (DIN 18550) Sd·w = 0,090 kg/(m·h½) aprox. 
Resistência ao esfarelamento (ASTM-D 659) 600 horas de UV
Conservação de cor (ISO 7724) 600 horas de UV
Granulometrie 0,6-1-1,5-2-3 mm

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Fornecimento • Latas 25 kg aprox. • Cores: veja catálogo de cores “Linha cores”.

Granulometria 
CONSUMO 0,6 mm 1 mm 1,5 mm   2 mm 3 mm
Sobre reboco fino, 
regularizadores tipo 
A 50 etc.

2,5-2,7 kg/m2 
aprox. 

com duas demãos

2,0-2,3 kg/m2 
aprox. 

2,3-2,5 kg/m2 
aprox. 

3,0-3,3 kg/m2 
aprox. 

3,8-4,0 kg/m2 
aprox. 

Sobre reboco de fundo 
raspado tipo KI 7, KC 
1 etc.

3,0-3,2 kg/m2 
aprox. 

com duas demãos

2,5-2,9 kg/m2 
aprox. 2,7-2,9 kg/m2 ca 3,4-3,7 kg/m2 

aprox. 
4,0-4,2 kg/m2 

aprox. 

RTA 549
REVESTIMENTO ACRÍLICO RÚSTICO PARA PAREDES ISOLADAS COM 
SISTEMA CAPOTE
Revestimento de acabamento em pasta, composto por ligantes específicos, inertes cal-
cários e silícios seleccionados, bactericidas, fungicidas, anti-algas, pigmentos estáveis à luz 
e aditivos específicos para melhorar a trabalhabilidade e adesão; a natureza das matérias 
primas utilizadas permite uma boa transpirabilidade das paredes; é utilizado principalmen-
te como revestimento de protecção e decoração no exterior de paredes isoladas com o 
Sistema Capote, minimizando a formação de mofos e algas sobre as superfícies tratadas; 
pode ser utilizado também sobre rebocos normais à base de cal e cimento, no caso em 
que se deseje obter um acabamento com características superiores às dos tradicionais 
revestimentos acrílicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,850 kg/l aprox. 
Diluição adicionar no máximo 2% de água se necessário
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 18-35 g/m² in 24 h aprox. em função da granulometria
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 415-640 aprox.  a seconda della grana
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w = 0,05-0,1 kg/(m²·h½) aprox. em função da granulometria
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd = µ·s = 0,64-1,25 m aprox. em função da granulometria
Respeita a teoria de Kuenzle (DIN 18550) Sd·w < 0,0875 kg/(m·h½) aprox. 
Resistência ao esfarelamento (ASTM-D 659) 600 horas de UV 
Conservação de cor (ISO 7724) 600 horas de UV 
Granulometria 1-1,5-2-3 mm

Conforme Directiva 2004/42/CEE
O ciclo A 50 – Rede de armadura monoestrato – RTA 549 ou sobre placas de EPS 120 ou placas de EPS 100 com grafite 
está conforme a categoria de utilização 1 (Norma ETAG004 Par. 5.1.3.3.) 
Fornecimento • Latas 25 kg aprox. • Cores: veja catálogo de cores “Linha cores”.

Granulometria 
CONSUMO 1 mm 1,5 mm   2 mm 3 mm
Sobre reboco fino, regularizadores
tipo A 50 etc.

2,0-2,3 kg/m2 
aprox. 

2,3-2,5 kg/m2 
aprox. 

3,0-3,3 kg/m2 
aprox. 

3,8-4,0 kg/m2 
aprox. 

Sobre reboco de fundo raspado tipo KI 7, 
KC 1 etc.

2,5-2,9 kg/m2 
aprox. 2,7-2,9 kg/m2 ca 3,4-3,7 kg/m2 

aprox. 
4,0-4,2 kg/m2 

aprox. 

Para	o	uso	correcto	dos	produtos,	consultar	as	respectivas	fichas	técnicas.
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LINHA SILICATOS

FASSIL F 328
PRIMÁRIO/FIXADOR AQUOSO, À BASE DE SILICATOS
Primário fixador mineral de elevada penetração, formulado de acordo com a norma 
DIN 18363 (componente sintética inferior a 5%), composto por silicato de potássio 
estabilizado e ligantes específicos compatíveis com rebocos à base de cal e cimento; 
é utilizado como isolante, fixador ou estabilizador de suportes, antes da aplicação dos 
produtos de acabamento da Linha Silicatos, seja pintura ou revestimentos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,000 kg/l aprox. 
Consumo 0,10-0,15 l/m² aprox. em função do absorção do suporte
Rendimento 7-9 m²/l aprox. 

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Fornecimento • Latas de 16 l aprox. 

FASSIL P 313
TINTA À BASE DE SILICATOS LISA PARA EXTERIOR E INTERIOR
Pintura à base de silicato de potássio estabilizado e hidrofugado com uma elevadíssi-
ma transpirabilidade; trata-se de uma pintura com aspecto mineral, conforme a norma 
DIN 18363 (componente sintética inferior a 5%), com elevada resistência aos agentes 
atmosféricos e aos raios ultravioletas (UV); os pigmentos, estáveis à luz, garantem 
uma cromaticidade estável no tempo; a natureza das matérias primas utilizadas dá 
protecção ao reboco de fundo mantendo a transpirabilidade da parede.

Fornecimento • Latas 16 l aprox. • Cores: veja catálogo de cores “Linha cores”.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,470 kg/l aprox. 
Consumo 0,11-0,14 I/m² aprox. por demão sobre FASSIL F 328
Rendimento 3,5-4,5 m²/l aprox. com 2 demãos
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 370 g/m² em 24 h aprox.
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 300 aprox. 
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w = 0,10 kg/(m²·h½) aprox. 
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd = µ·s = 0,06 m aprox. (com s= 0,2·10-3 m)
Respeita a teoria de Kuenzle (DIN 18550) Sd·w = 0,006 kg/(m·h½) aprox. 
Resistência ao esfarelamento (ASTM-D 659) 600 horas de UV
Resistência às lavagens (DIN 53778) superior a 2.000 ciclos (Lavável)
Conservação de cor (ISO 7724) 600 horas de UV

Conforme Directiva 2004/42/CEE

FASSIL F 357S
REGULARIZADOR EM PASTA, COM EFEITO MASSA DE ACABAMENTO FINA 
PARA EXTERIOR E INTERIOR
Regularizador composto por silicato de potássio estabilizado, inertes seleccionados 
copolímeros acrílicos, inertes seleccionados, dióxido de titânio e aditivos específicos para 
melhorar a trabalhabilidade; é utilizado como fundo de regularização sendo particularmente 
indicado para uniformizar pequenas imperfeições dos suportes, dando um aspecto similar 
aos das massas de acabamento civis (finas); sobre superfícies lisas, como o gesso cartonado, 
constitui um fundo para criar rugosidade para a aplicação de acabamentos de efeito antigo.

Fornecimento • Latas de 15 l aprox. • Cores: Branco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,740 kg/l aprox. 
Diluição 5-7% com água
Consumo 0,24-0,30 I/m² aprox. por demão e em função do suporte
Rendimento 3,3-4,2 m2/l aprox. 
Segunda demão 24 h aprox.  a 20°C e 60% U.R.
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 180 g/m2 em 24 h aprox.
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 80 aprox. 
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w = 0,1 ± 0,02 kg/(m2 ·h½) aprox. 
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd = 0,04 ± 0,02 m aprox. 
Granulometria < 0,5 mm

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Para	o	uso	correcto	dos	produtos,	consultar	as	respectivas	fichas	técnicas.
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LINHA SILICATOS

FASSIL R 336
REVESTIMENTO À BASE DE SILICATOS RÚSTICO PARA EXTERIOR E INTERIOR
Revestimento de acabamento em pasta à base de silicato de potássio estabilizado, 
com uma elevadíssima transpirabilidade, conforme a norma DIN 18363 (componente 
sintética inferior a 5%); os pigmentos, estáveis à luz, garantem uma cromaticidade 
estável no tempo; a natureza das matérias primas utilizadas dá protecção ao reboco 
de fundo mantendo a transpirabilidade da parede; adequado particularmente quando é 
necessário elevadíssima transpirabilidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,850 kg/l aprox. 
Diluição pronto a usar
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 160 - 240 g/m² aprox. em função da granulometria
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 80 - 140 aprox. em função da granulometria
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w = 0,08 - 0,12 kg/(m²·h½) aprox. em função da granulometria
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd = µ·s = 0,09 - 0,14 m aprox. em função da granulometria
Respeita a teoria de Kuenzle (DIN 18550) Sd·w  0,017 kg/(m·h½) aprox. 
Resistência ao esfarelamento (ASTM-D 659) 600 horas de UV
Conservação de cor (ISO 7724) 600 horas de UV
Granulometria 0,6 - 1 - 1,5 - 2 - 3 mm

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Fornecimento • Latas 25 kg aprox. • Cores: veja catálogo de cores “Linha cores”.

Granulometria 
CONSUMO 0,6 mm 1 mm 1,5 mm   2 mm 3 mm
Sobre reboco fino, 
regularizadores tipo 
A 50 etc.

2,5-2,7 kg/m2 
aprox. 

com 2 demãos

2,0-2,3 kg/m2 
aprox. 

2,3-2,5 kg/m2 
aprox. 

3,0-3,3 kg/m2 
aprox. 

3,8-4,0 kg/m2 
aprox. 

Sobre reboco de fundo 
raspado tipo KI 7, KC 
1 etc.

3,0-3,2 kg/m2 
aprox. 

com 2 demãos

2,5-2,9 kg/m2 
aprox. 2,7-2,9 kg/m2 ca 3,4-3,7 kg/m2 

aprox. 
4,0-4,2 kg/m2 

aprox. 

Para	o	uso	correcto	dos	produtos,	consultar	as	respectivas	fichas	técnicas.
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LINHA HIDRO-SILICÓNICA/SILOSSÂNICA

FS 412
PRIMÁRIO/FIXADOR AQUOSO, À BASE DE RESINAS SILOSSÂNICAS.
Primário fixador aquoso composto por resinas acril-silicónicas, dotadas de elevada compa-
tibilidade com rebocos à base de cal e cimento; é utilizado como isolante, fixador ou estabi-
lizador de suportes antes da aplicação dos produtos da Linha Hidro-silicónica/Silossânica, 
seja pintura ou revestimentos.

PS 403
TINTA HIDRO-SILICÓNICA (SILOSSÂNICA) COM QUARTZO, PARA EXTERIOR E 
INTERIOR
Pintura aquosa composta por ligantes silicónicos/silossânicos que conferem uma elevada 
transpirabilidade, hidrorepelência e resistência aos agentes atmosféricos; os pigmentos, 
estáveis à luz, garantem uma cromaticidade estável no tempo; a natureza das matérias pri-
mas utilizadas permite que esta seja aplicada sobre rebocos desumidificantes e também em 
situações onde seja necessário uma elevada transpirabilidade e baixa absorção de água e 
em especial quando se deseja manter as características ao longo do tempo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,000 kg/l aprox. 
Consumo 100-150 g/m² aprox.  
Rendimento 7-9 m²/l aprox. 

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Fornecimento • Latas de 16 l aprox. 

Fornecimento • Latas 16 l aprox. • Cores: veja catálogo de cores “Linha cores”.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,580 kg/l aprox. 
Consumo 0,10-0,13 l/m² aprox. por demão
Rendimento 4-5 m²/l aprox. com 2 demãos
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 280 g/m² em 24 h aprox.
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 400 aprox. 
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w = 0,03 kg/(m²·h½) aprox. 
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd = µ·s = 0,08 m aprox. (com s= 0,2·10-3 m)
Respeita a teoria de Kuenzle (DIN 18550) Sd·w < 0,024 kg/(m·h½) aprox. 
Resistência ao esfarelamento (ASTM-D 659) 600 horas de UV
Resistência às lavagens (DIN 53778) superior a 5.000 ciclos (Super lavável)
Conservação de cor (ISO 7724) 600 horas de UV

Conforme Directiva 2004/42/CEE

F 482I
REGULARIZADOR EM PASTA, COM EFEITO MASSA DE ACABAMENTO FINA 
PARA EXTERIOR E INTERIOR
Regularizador composto por ligantes específicos acril-silicónicos, inertes seleccionados, dió-
xido de titânio e aditivos específicos para melhorar a trabalhabilidade; é utilizado como fundo 
de regularização e é particularmente indicado para uniformizar pequenas imperfeições sobre 
superfícies minerais dando um aspecto similar às das massas de acabamento civis (finas); a 
natureza das matérias primas utilizadas permite que o produto seja adequado para ser aplica-
do sobre qualquer tipo de suporte, nos casos em que é necessário ter contemporaneamente 
elevada transpirabilidade , baixa absorção de água e elevado rendimento.

Fornecimento • Latas de 15 l aprox. • Cores: Branco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,670 kg/l aprox. 
Diluição 5-7% com água
Consumo 0,18-0,25 I/m² aprox. por demão e em função do suporte
Rendimento 4-6  m2/l aprox. 
Segunda demão 4 h aprox.  a 20°C e 60% U.R.
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 170 g/m2 em 24 h aprox.
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 150 aprox. 
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w = 0,09 ± 0,02 kg/(m2 ·h½) aprox. 
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd = 0,08 ± 0,02 m aprox. 
Granulometria < 0,5 mm

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Para	o	uso	correcto	dos	produtos,	consultar	as	respectivas	fichas	técnicas.
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RSR 421
REVESTIMENTO HIDRO-SILICÓNICO (SILOSSÂNICO) RÚSTICO, COM VÁRIAS 
GRANULOMETRIAS
Revestimento de acabamento em pasta à base de ligantes acril-silicónicos, que conferem 
ao máximo uma elevada transpirabilidade, hidrorepelência e resistência aos agentes atmo-
sféricos; os pigmentos estáveis à luz, garantem uma cromaticidade estável no tempo; é 
adequado para ser utilizado sobre rebocos desumidificantes e também em situações em que 
seja necessário uma elevada transpirabilidade e baixa absorção de água.

LINHA HIDRO-SILICÓNICA/
SILOSSÂNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso específico 1,850 kg/l aprox. 
Diluição pronto a usar
Difusão de vapor de água (DIN 53122) 160 -190 g/m² in 24 h aprox. em função da granulometria
Factor de resistência à difusão de vapor (DIN 52615) µ = 150 - 200 aprox. em função da granulometria
Coeficiente de absorção de água (DIN 52617) w = 0,06 - 0,12 kg/(m²·h½) aprox. em função da granulometria
Estrato de ar equivalente (DIN 18550) Sd = µ·s = 0,12 - 0,14 m aprox. em função da granulometria
Respeita a teoria de Kuenzle (DIN 18550) Sd·w ≤ 0,016 kg/(m·h½) aprox. 
Resistência ao esfarelamento (ASTM-D 659) 600 horas de UV
Conservação de cor (ISO 7724) 600 horas de UV
Granulometria 0,6 - 1 - 1,5 - 2 - 3 mm

Conforme Directiva 2004/42/CEE

Fornecimento • Latas 25 kg aprox. • Cores: veja catálogo de cores “Linha cores”.

Granulometria 
CONSUMO 0,6 mm 1 mm 1,5 mm   2 mm 3 mm
Sobre reboco fino, 
regularizadores tipo 
A 50 etc.

2,5-2,7 kg/m2 
aprox. 

com 2 demãos

2,0-2,3 kg/m2 
aprox. 

2,3-2,5 kg/m2 
aprox. 

3,0-3,3 kg/m2 
aprox. 

3,8-4,0 kg/m2 
aprox. 

Sobre reboco de fundo 
raspado tipo KI 7, KC 
1 etc.

3,0-3,2 kg/m2 
aprox. 

com 2 demãos

2,5-2,9 kg/m2 
aprox. 2,7-2,9 kg/m2 ca 3,4-3,7 kg/m2 

aprox. 
4,0-4,2 kg/m2 

aprox. 

Para	o	uso	correcto	dos	produtos,	consultar	as	respectivas	fichas	técnicas.
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