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as anomalias mais recorrentes no Isolamen-
to Térmico pelo exterior são as manchas 
de sujidade e humidade, escorrimentos e o 
crescimento biológico (desenvolvimento de 
fungos, algas e outros microorganismos). 

as causas exteriores e ambientais consti-
tuem os principais factores que originam o 
aparecimento destas anomalias. 
É a partir dos 15 a 20 anos que este tipo de 
anomalias vai aumentando. a orientação da 
fachada, também assume um peso elevado, 
relativamente ao desenvolvimento de  
microorganismos.

Para a manutenção/renovação do siste-
ma de isolamento térmico, pode proceder 
de várias formas
• Limpeza
•  Substituição integral/ parcial 

do acabamento
•  Aplicação de um novo acabamento sobre 

o existente

Pintura acrílica para exterior, de ele-
vada qualidade e disponível numa 
variada gama de cores. 

É o produto indicado para Sistemas 
de Isolamento Térmico que necessi-
tam de uma renovação.

o acabamento possuí na sua consti-
tuição pigmentos de alta qualidade, 
aditivos especialmente selecciona-
dos que lhe conferem, entre outras 
propriedades, uma película óptima 
especialmente desenvolvida para 
resistir ao ataque de fungos e algas. 

CaraCterÍstiCas:
   • Excelente durabilidade Exterior
   • Excelente Resistência à alcalinidade
   • Boas Características de elasticidade
   • Impermeável à água
   • Permeável ao vapor de água
   • Confere auto-lavabilidade à fachada

CheGou o MoMeNTo 
de ReNoVaR 
o ISoLAmEnto 
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Estrada NacioNal 10, s. João da talha 
apartado 1404, Ec BoBadEla (lourEs) 
2696-901 BoBadEla lrs
Tel.: 21 994 77 00  Fax: 21 994 77 94
www.robbialac.pt :: robbialac@robbialac.pt

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 
LinhA Verde TeL.: 800 200 725  FAx: 800 201 378
Tintas Robbialac, S. A. com sede em Vale de Lide - Sacavém 
niPC e C.r.C. de Loures - nº 504 426 982
Capital realizado € 25 000 000,00

A Tintas robbialac S.A. dispõe de  
um Sistema de Gestão integrado da  

Qualidade (incluindo a comercialização de  
Tintas e Vernizes), Ambiente e Segurança implementado 

na Fabricação de Tintas e Vernizes de acordo com as 
normas iSO 9001; iSO 14001 e OhSAS 18001.

www.viero.com.pt

Vieroquartz AG 
Pintura Acrílica para Exterior Para Reablitação de Sistemas Etics Rendimento 3 a 5 m2/ Lt (2 demãos)

ExtERioR
  Ferramentas
  Rolo, Trincha 
  ou Pistola

  Diluição e número De Demãos

  1ª Demão:  diluir com 20%-25% água

  2ªDemão:  diluir com 10%-15% água

CoRES   Disponíveis através do Sistema de tintagem Viero, Catálogo das 135 cores

FoRmAtoS   25 kgs
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