
MANUTENÇÃO E RESPEITO
PELA HERANÇA CULTURAL
E TRADIÇÃO

Apresentamos uma escolha seleccionada de 
produtos minerais utilizados no restauro  
e manutenção de edifícios antigos.

A selecção de produtos é ampla, que contempla 
desde a solução de problemas, à criação de 
superfícies até aos sistemas que respeitam  
a tradição e a cultura. Destacamos as colas de alta 
qualidade, argamassas, pinturas minerais  
e revestimentos para um mercado em constante 
crescimento e cada vez mais exigente.

•   Argamassas e colas 
para restaurar

•   Produtos para 
reparação  
e consolidação  
das paredes

•   Revestimentos 
e pinturas à base de cal

ISOLAR
AUMENTO DO CONFORTO, 
MELHORIA DA EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA E DE CUSTOS

Respondendo às crescentes exigências do mercado, 
na procura de um isolamento térmico, que estão 
associadas às preocupações com o consumo de 
energia e protecção ambiental, é necessário isolar 
termicamente a envolvente dos edifícios, de modo  
a minimizar as trocas de calor com o exterior. 

A recente actualização da legislação sobre 
este tema (regulamento das características de 
comportamento térmico dos edifícios) veio colocar 
novas exigências neste domínio. o sistema  
-  sistema de isolamento térmico pelo exterior  - 
permite cumprir esse objectivo. 

Um sistema com provas dadas em vários países nos 
quais foi aplicado com sucesso durante muitos anos. 
Em Portugal, existe já um histórico de cerca  
de 20 anos com a marca Viero.

•   Revestimentos 
texturados

•   Sistema de isolamento 
térmico –  

•   Protecção exterior 
e revestimentos 
decorativos

DECORAR 
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DECORAR
CRIAÇÃO DE EFEITOS 
ESPECIAIS COM DESIGN E ESTILO 
PERSONALIZADO

A juntar à escolha dos acabamentos tradicionais, 
poderá envolver-se numa gama incomparável de 
produtos decorativos que embelezam e realçam  
o valor dos seus ambientes interiores.

Grande qualidade, inovação e confiança  
é a combinação perfeita para adicionar à vasta 
gama de acabamentos únicos que lhe  fornecem 
uma escolha ilimitada, harmonias, cores e efeitos.

•    Pinturas
multicolores

•   Massas de cal 
decorativa  
e de acabamento

•   Estuque 
veneziano  
com efeitos 
decorativos  
de mármore

PROTECÇÃO E RENOVAÇÃO  
DE PAREDES COM PRODUTOS  
DE ALTA PERFORMANCE

Os acabamentos sintéticos e minerais têm como 
objectivo responder aos requisitos arquitectónicos 
e climatéricos do nosso país. Todos os produtos 
destinam-se a servir as suas necessidades de 
aplicação, para assegurar qualidade e  indicados 
para dar performance.

•   Pinturas
e revestimentos  
de base em silicato 
de potássio

•   Revestimentos finais
minerais e sintéticos

•   Protecção 
e renovação de betão

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 € 5 000 000,00

A Robbialac tem o seu sistema de qualidade CERTIFICADO
e implementado na fabricação e comercialização de tintas  
e vernizes de acordo com a ISO 9001.
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IMPORTANTE:
As amostras apresentadas são apenas indicativas, e poderão 
não corresponder exactamente à realidade.
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Revestimento ContÍnUo pigmentado, 
Com textURa tRadiCional extRa - fina
Uso: 
Interior e Exterior
apliCaÇÃo:
Talocha de inox, plástico e esponja
ConsUmo:
c. 2 Kg/m2 em 2 demãos

visolplast siena

Revestimento ContÍnUo pigmentado, 
Com textURa “RisCada”
Uso: 
Interior e Exterior
apliCaÇÃo:
Talocha de inox e plástico 
ConsUmo:
Tipo GRF H2: 2.7 – 3 Kg/m2

visolplast gRf H2

Revestimento ContÍnUo pigmentado, 
textURado
Uso: 
Interior e Exterior
apliCaÇÃo:
Talocha de inox e plástico 
ConsUmo:
Tipo VLB 1: 1.8 – 2 Kg/m2 
Tipo VLB 1.2: 2 – 2.5 Kg/m2

visolplast vlB

Revestimento ContÍnUo pigmentado, 
textURa RústiCa
Uso: 
Interior e Exterior
apliCaÇÃo:
Talocha de inox e plástico 
ConsUmo:
Tipo SPT 1.5:  2.5 – 3 Kg/m2

visolplast spt

Revestimento ContÍnUo pigmentado, 
textURa RústiCa
Uso: 
Interior e Exterior
apliCaÇÃo:
Talocha de inox e plástico 
ConsUmo:
Tipo RST 1.8:  2.5 – 3 Kg/m2 
Tipo RSTF 1.2:  2 – 2.2 Kg/m2 

visolplast Rst

Revestimento ContÍnUo pigmentado, 
textURado
Uso: 
Interior e Exterior
apliCaÇÃo:
Talocha de inox e rolo de texturar
ConsUmo:
c. 1.2 – 1.5 Kg/m2

visolplast Rlt

pintURa à Base de qUaRtzo 
de alta qUalidade
Uso: 
Interior e Exterior
apliCaÇÃo:
Através de escova ou rolo
ConsUmo:
c. 0.4 Kg/m2 em 2 demãos

vieRoqUaRtz

pintURa eCológiCa à Base de Cal
Uso: 
Interior e Exterior
apliCaÇÃo:
Através de escova para aplicação clássica.
Acabamento a esponja para o efeito antigo
ConsUmo:
c. 0.3 – 0.4 Kg/m2 em 2 demãos ( aplicação clássica)

vixalit

DECORAR

pintURa deCoRativa mUltiColoR 
paRa inteRioRes
Uso: 
Só interior
apliCaÇÃo:
Através de projecção 
ConsUmo:
c. 0.2 – 0.3 lt/m2

(mais duas camadas da pintura de base)

KRomoflex

pintURa deCoRativa mUltiColoR 
paRa inteRioRes à Base de ágUa
Uso:
Só interior
apliCaÇÃo:
Por projecção – c. 0.25 lt/m2

Através de rolo – c.0.4 – 0.5 lt/m2

(mais pintura de base)

KRomofin 2000

stUCCo veneziano
Revestimento deCoRativo Com efeito 
máRmoRe paRa inteRioRes
Uso: 
Só interior
apliCaÇÃo:
Talocha de inox e espátula
ConsUmo:
c. 0.6 – 1 Kg/m2

litHos

Revestimento C/ efeitos antigos 
à Base de Cal
Uso: 
Exterior
apliCaÇÃo:
Talocha de inox para a cobertura texturada e esponja 
para a solução antiga
ConsUmo:
c. 1.5 – 1.8 Kg/m2

Florentine Finish: c. 0.12 lt/ m2

floRentine

aCaBamento deCoRativo Com sUaves 
efeitos oU manCHas máRmoRe
Uso: 
Interior e Exterior
apliCaÇÃo:
Talocha de inox. Para obter o efeito mármore, aplicar 
sobre Ikos Base ou Adesan CPV 22 cinzento.
ConsUmo:
c. 0.6 – 1 Kg/m2 em 2 demãos

iKos

Revestimento ContÍnUo de alta qUalidade 
à Base de gRÃos de máRmoRe natURal
Uso: 
Interior e Exterior
apliCaÇÃo:
Talocha de inox. 
ConsUmo:
c. 3.5 – 4 Kg/m2 

gRaniplast 20

Revestimento ContÍnUo de alta qUalidade 
à Base de gRÃos de máRmoRe natURal 
Uso: 
Interior e Exterior
apliCaÇÃo:
Talocha de inox. 
ConsUmo:
c. 4.5 – 5Kg/m2 

gRaniplast 25

aCaBamento Com efeitos de máRmoRe
Uso: 
Interior e Exterior
apliCaÇÃo:
Talocha de inox. Para ser aplicado apenas sobre 
Visolcalce  Fino ou Extra- Fino 
ConsUmo:
c. 0.6 – 1 Kg/m2  em 2 demãos

visolCalCe maRmoRin

Revestimento eCológiCo à Base de Cal
Uso: 
Interior e Exterior
apliCaÇÃo:
Talocha de inox, esponja
ConsUmo:
c. 2 – 2.5 Kg/m2  em 2 demãos

visolCalCe extRa fino

Revestimento eCológiCo à Base de Cal
Uso: 
Interior e Exterior
apliCaÇÃo:
Talocha de inox, esponja
ConsUmo:
c. 1.5 – 2 Kg/m2

visolCalCe fino

à Base de siliCatos de potássio,
pintURa pigmentada
Uso: 
Exterior
apliCaÇÃo:
À escova
ConsUmo:
c. 0.3 lt/m2  em 2 demãos

siliCa paint

Revestimento mineRal à Base 
de siliCatos de potássio
Uso: 
Exterior
apliCaÇÃo:
Talocha de inox, esponja
ConsUmo:
c. 2– 2.5 Kg/m2  em 2 demãos

visolsiliCa ot extRa fino

ISOLAR

pó adesivo RegUlaRizadoR  
à Base de Cimento
Uso: 
Interior e Exterior
apliCaÇÃo:
Talocha de inox
ConsUmo:
c. 2 Kg/m2/mm de espessura

adesan Cpv 22

Revestimento mineRal à Base 
de siliCatos de potássio
Uso: 
Exterior
apliCaÇÃo:
Talocha de inox, esponja
ConsUmo:
c. 1.5– 2 Kg/m2  

visolsiliCa ot fino

Produtos para restauração e protecção de estruturas 
novas ou já existentes de betão
pRofeR mono:
revestimento anti-corrosivo para a protecção do reforço do aço
tixoCRete-R:
polimeros modificados, reforçado em fibras, para reparar o betão
vieRoBeton:
protege, acabamento anti-carbonatação para betão

sistema de pRoteCÇÃo  
e RepaRaÇÃo de BetÃo

PROTEGE, ACABAMENTO ANTI-CARBONATAçãO
PARA BETãO à VISTA. OPACO, SEMI-OPACO, 
TRANSPARENTE BRILHANTE, TRANSPARENTE MATE
Uso:
Interior e Exterior
apliCaÇÃo:
Através de escova, rolo ou projecção
ConsUmo:
c.0,15 - 0.20 lt/m2

vieRoBeton

Sistema baseado numa série de produtos formulados 
com cal hidráulica natural, abrange uma barreira  
anti-salitre e argamassa macro-porosa com um alto 
poder de transpiração.
Os produtos que compõem o sistema são:

   Líquido anti-salitre

   Barreira anti-salitre

   Restaura desumidificante

   Restaura Finish 05

   Acabamento mineral: silica paint/visolsilica - OT

sistema de desUmidifiCaÇÃo e RestaURo

sistema de isolamento  
tÉRmiCo pelo exteRioR

1  Perfil metálico de arranque

2  Placa de poliestireno expandido

3  Cantoneira de ângulo

4  ADESAN CPS-B ou CPV 22 base de aderência

5  REDE  160 grs

6  ADESAN CPS-B ou CPV 22 (2ª demão)

7   Acabamento a VISOLPLAST sobre uma demão 
de PRYMER ACQ ou VIEROQUARTZ

1

2

3

4

5

6

7

ReBoCo à Base de Cal HidRáUliCa
Uso:
Interior e Exterior
apliCaÇÃo:
Talocha de inox
ConsUmo:
c. 2 Kg/m2/mm de espessura

RestaURa 1
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DECORAR
CRIAÇÃO DE EFEITOS 
ESPECIAIS COM DESIGN E ESTILO 
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poderá envolver-se numa gama incomparável de 
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Grande qualidade, inovação e confiança  
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gama de acabamentos únicos que lhe  fornecem 
uma escolha ilimitada, harmonias, cores e efeitos.

•    Pinturas
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•   Massas de cal 
decorativa  
e de acabamento

•   Estuque 
veneziano  
com efeitos 
decorativos  
de mármore
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DE PAREDES COM PRODUTOS  
DE ALTA PERFORMANCE

Os acabamentos sintéticos e minerais têm como 
objectivo responder aos requisitos arquitectónicos 
e climatéricos do nosso país. Todos os produtos 
destinam-se a servir as suas necessidades de 
aplicação, para assegurar qualidade e  indicados 
para dar performance.

•   Pinturas
e revestimentos  
de base em silicato 
de potássio

•   Revestimentos finais
minerais e sintéticos

•   Protecção 
e renovação de betão

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 € 5 000 000,00

A Robbialac tem o seu sistema de qualidade CERTIFICADO
e implementado na fabricação e comercialização de tintas  
e vernizes de acordo com a ISO 9001.
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