
A GAMA FACHADAS



O especialista em 
Renovação de FACHADAS 

A pintura das fachadas dos edifícios tem por objetivos fundamentais: Proteger e Decorar. 

A proteção processa-se por efeito de barreira, ou seja, por interposição entre o substrato e o agente da 
agressão impedindo a ação deste último. 

Os agentes agressivos mais comuns são: 
  - Radiação ultravioleta
  - Água da chuva
  - Oxigénio do ar
  - Humidade do ar
  - Variações de temperaturas provocando contrações e dilatações dos materiais
  - Gases poluentes, designadamente: CO2, SO2 e NO2

Portanto, compete a uma tinta aderir perfeitamente ao substrato e resistir à ação dos agentes agressivos, 
impedindo que os mesmos atinjam esses resultados. 
Ao mesmo tempo pela conjugação harmoniosa das cores, valorizamos a decoração dos edifícios. 

A marca Kenitex, através das soluções técnicas de que dispõe, contribui para a perfeita realização da 
proteção e decoração das fachadas dos edifícios. 



São impermeáveis e resistentes às agressões ambientais.
A nossa última geração de revestimentos plásticos semiespessos, KENVELOURS e KENFLEX FR Mate, é 
composta por resinas fotorreticuláveis que proporcionam:
     - maior resistência à fissuração das paredes, para garantir a impermeabilização,
     - autolavabilidade,
     - maior durabilidade,
     - período de envelhecimento do filme superior a 10 anos.
São microporosos. Todos os sistemas garantem uma respiração superior a 25g/m²/ 24h em vapor de água.
Oferecem uma grande variedade de acabamentos: transparente, liso, texturado, “crépis"...
Propõem uma paleta de mais de 322 cores selecionadas especificamente para decoração exterior.

Os sistemas da Gama Fachadas  

Natureza do produto Características Produto KENITEX

• Filme fino de alta qualidade

Tinta Hidrorrepelente Mate KENDROP

Tinta HydroPliolite® KENOLITE

Tinta 100% Acrílica Semimate KENSUPER

Tinta Mate como a Cal KENPROTECT

• Revestimentos semiespessos lisos

Fotorreticulável Aveludado KENVELOURS

Fotorreticulável Mate KENFLEX FR MATE

Impermeável Aveludado RIPOLASTIC

Membrana Elástica Acetinada AQUAFLEX

• Revestimentos semiespessos texturados

Acabamento Texturado Superfino SILTEX

Texturado AQUATEX

Revestimento para ETIC KENTHERM

Estruturado de Grão Médio KENFILM ESTRUTURADO

• Proteção e renovação de cerâmica Revestimento Transparente HIDRORIP

• Hidrófugo Revestimento Transparente KENDRY PLUS



Classement européen NF 

Filme Fino de Alta Qualidade

Acabamentos decorativos

KENDROP

KENOLITE

KENSUPER

KENPROTECT

KENDROP KENOLITE KENSUPER KENPROTECT

Descrição Tinta de Emulsão de 
Polissiloxano Tinta Mate Hydro Pliolite® Tinta 100% Acrílica Tinta de Silicato

Características
- Hidrorrepelente 
- Elevada permeabilidade 
ao vapor de água

- Excelente durabilidade
- Protege o suporte contra 
a carbonatação

- Não fissura quando 
aplicada em espessuras 
elevadas
- Resistência à intempérie 
e luz solar 

- Ótima aderência sobre 
suportes minerais
- Grande permeabilidade 
ao vapor de água

Aspeto Mate Mate Semimate Mate

Fase Aquosa Aquosa Aquosa Aquosa

Rendimento 8-10 m2/L/demão 6-8 m2/L/demão 10-14 m2/L/demão 8-10 m2/L/demão

Opacidade *** ** ** ***

Resistência às 
Intempéries *** *** *** ***

Resistência a fungos 
e algas ** ** *** **

Permeabilidade ao 
vapor de água *** ** * ***

Impermeabilidade à 
água * * ** *

Suportes
Reboco, monomassa, 
fibrocimento, betão, 

repintura

Reboco, fibrocimento, 
betão, repintura

Reboco, monomassa, 
fibrocimento, betão, 

repintura

Reboco, monomassa, 
pinturas de cal, estuque 

fibrocimento, betão

Esquema 
Primário 

consoante o suporte 
+ 2 demãos

Primário 
consoante o suporte 

+ 2 demãos

Primário 
consoante o suporte 

+ 2 demãos
3 demãos



REVESTIMENTOS Semiespessos Texturados

Impermeáveis e elásticos

SILTEX

AQUATEX

KENFILM ESTRUTURADO
GRÃO MÉDIO

KENTHERM 
ACABAMENTO

SILTEX AQUATEX KENTHERM 
ACABAMENTO

KENFILM 
ESTRUTURADO   

Descrição Tinta Acrílica Aquosa 
Semitexturada Tinta Plástica Texturada Massa Raiada Acrílica Revestimento 

Fotorreticulável

Características
- Disfarça pequenas 
imperfeições
- Resistência à intempérie

- Boa cobertura
- Facilidade de aplicação 
- Disfarça irregularidades 
dos fundos 

- Permeável ao vapor de 
água e impermeável à 
água
- Disfarça irregularidades 
dos fundos 

- Revestimento elástico
- Disfarça 
irregularidades dos 
fundos 

Aspeto Mate Mate texturado Mate Mate

Fase Aquosa Aquosa Aquosa Aquosa

Rendimento 6-8 m2/L/demão 1-1,5 m2/L/demão 1,5-2 kg/m2/demão 1,17-1,35 L/m2

Opacidade *** *** *** ***

Resistência às 
Intempéries *** * ** ***

Resistência a fungos 
e algas *** * ** **

Permeabilidade ao 
vapor de água ** ** ** **

Impermeabilidade à 
água ** * ** **

Suportes
Reboco, estuque, 

fibrocimento, betão, 
repintura

Reboco, estuque, 
fibrocimento, betão, 

repintura

Reboco, betão. Sistema 
de isolamento térmico

Reboco, monomassa, 
pinturas de cal, estuque 

fibrocimento, betão

Esquema 
Primário 

consoante o suporte 
+ 2 demãos

Primário 
consoante o suporte 

+ 2 demãos

Primário 
+ KENTHERM Massa 

+ 1 demão KENTHERM 
Acabamento 

Primário 
+ KENFILM Subcapa
+ 1 demão KENFILM 

Estruturado Grão Médio



REVESTIMENTOS Semiespessos Lisos

Disfarça imperfeições do suporte

KENVELOURS

KENFLEX FR MATE

RIPOLASTIC

AQUAFLEX

KENVELOURS KENFLEX FR MATE RIPOLASTIC AQUAFLEX

Descrição Revestimento 
Fotorreticulável

Membrana Elástica 
Fotorreticulável Revestimento Flexível Membrana Elástica Lisa

Características

- Impermeabilizante  de 
fachadas  e/ou superfícies 
verticais expostas a 
fissuras

- Impermeável à água  e 
permeável ao vapor de 
água
- Deixa respirar o suporte

- Revestimento 
semiespesso flexível
- Impermeável à água  e 
permeável ao vapor de 
água

- Boa elasticidade
- Impermeável à água
- Boa resistência a agentes 
atmosféricos 

Aspeto Aveludado Mate Aveludado Acetinado

Fase Aquosa Aquosa Aquosa Aquosa

Rendimento 2,5 m2/L/demão 1-1,5 m2/L 2,5 m2/L/demão 1,5-3 m2/L/demão

Opacidade ** ** ** **

Resistência às 
Intempéries *** *** *** ***

Resistência a fungos 
e algas *** *** *** ***

Permeabilidade ao 
vapor de água ** *** *** **

Impermeabilidade à 
água *** *** *** ***

Suportes
Reboco, monomassa, 
fibrocimento, betão, 

repintura
Reboco, betão, repintura Reboco, fibrocimento, 

betão, repintura
Reboco, fibrocimento, 

betão, repintura

Esquema 

Primário + 2 demãos.
Permite realizar sistemas 

de impermeabilização A2 a 
A4

Primário 
consoante o suporte 

+ 2 demãos

Primário 
consoante o suporte 

+ 2 demãos

Primário 
consoante o suporte 

+ 2 demãos



Proteção e Renovação de Cerâmica 

A solução ideal de manutenção para impermeabilização transparente de fachadas revestidas com cerâmica. 

- Revestimento acrílico
- Hidrófugo
- Flexível 
- Elevada resistência aos agentes 
atmosféricos
- Aderente

- Perfeitamenente transparente, não 
amarelece
- Acetinado
- Esquema completo com mástique
para reparação das �ssuras
- Recupera o aspeto original do suporte

Primários e Fixadores de Fachadas

A utilização de um primário depende 
do estado e natureza do suporte a pintar. 
As funções de um primário são 
principalmente:
- Reguladores de absorção 
- Fixantes (fixar a pulverulência superficial)
- Promotor de aderência
- Isolantes 
- Opacificantes
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PRIMOR Mate Polímeros 
acrílicos

- Excelente aderência 
- Excelente resistência á agua

RIPOFIX Mate Copolímeros
acrílicos

- Selante opaco e regularizador de 
absorção 
- Excelente fixador dos fundos 
absorventes e pulverulentos

IMPRIKEN Mate Hydro Pliolite®

- Excelente aderência e fixação 
sobre qualquer suporte
- Excelente resistência à alcalinidade
- Excelente permeabilidade ao 
vapor de água

KENISOL Incolor Emulsão acrílica - Grande capacidade ligante
- Facilidade de penetração 

PRIMÁRIO 
CIMENTÍCIO - Copolímeros

acrílicos

- Impermeável 
- Boa penetração no substrato
- Ponte de ligação com cimentício

Recomendado Pode ser utilizado Não utilizável 



 Estrada de Manique, 936 • 2645-475 Alcabideche • Portugal
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