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A MAIS COMPETENTE EMPRESA  
NOS MERCADOS ONDE ATUA

A Sotecnisol foi constituída em 1970 e desde 1974 lidera o mercado português 
das impermeabilizações e dos isolamentos, situando-se presentemente no seu 
ramo de atividade no ranking das 10 maiores empresas a nível europeu. 
Por forma a atender todas as solicitações dos seus clientes, a Sotecnisol está 
presente em Portugal, Angola, Moçambique e Argélia e conta atualmente com 
mais de 200 colaboradores.

Num mundo em constante mutação, torna-se imperioso que as empresas que 
dele fazem parte tenham uma filosofia de vida que se adapte constantemente 
a essas mudanças. Sempre pronta a dar resposta aos novos desafios que o 
mercado lhe apresenta, a Sotecnisol criou há mais de 30 anos uma área de 
negócio assente na venda direta de materiais, a Sotecnisol Materiais.

VISÃO
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SATISFAZER O CLIENTE ATRAVÉS  DO CONHECIMENTO 
DO MERCADO OFERECENDO QUALIDADE E INOVAÇÃO
PROMOVENDO A INICIATIVA E A REALIZAÇÃO DOS SEUS 
COLABORADORES

MISSÃO
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PORTUGAL

ARGÉLIA

ANGOLA

MOÇAMBIQUE

LISBOA
Rua do Ferro – Fetais 
2681-502 Camarate - Portugal
Tel: 219 488 400
Fax: 219 470 490
E-mail:geral@sotecnisol.pt
GPS: N 38º 48’ 03.68’’  
W 9º 08’21.38’’

COIMBRA
Lugar do Brejo - Estrada da Ponte
Armazém A - Antanhol
3040-575 Coimbra - Portugal
Tel: 239 445 594
Tlm: 912 203 867
E-mail:geral@sotecnisol.pt
GPS: N 40º 09’ 29.41’’ 
W 8º 27’ 49.88’’

PORTO
Zona Industrial da Maia 1 
Sector II
Rua de Amadeu Costa
4475-191 Gemunde - Portugal
Tel: 229 478 580
Tlm: 919 992 108
E-mail:geral@sotecnisol.pt
GPS: N 41º 15’ 38.25’’   W 8º 38’ 
42.76’’

ALGARVE
Zona Industrial de Olhão
Lote 2378700-281 Olhão - Portugal 
Tel: 289 705 429
Tlm: 912 099 646
E-mail:geral@sotecnisol.pt
GPS: N 37º 01’ 58.47’’  W 7º 49’ 45.24

ARGÉLIA

Nº 82, Cité Ben Haddadi Saïd

Chéraga

Alger

Téléphone: + 213 (0) 21 37 08 08

Fax: + 213 (0) 21 37 09 09

Email: edec@edec-dz.com

ANGOLA

Sotecnisol Angola, S.A.

Rua Rei Katiavala nº 126-A 
Luanda -Angola

Tel: +244 993 340 432

Email:  
comercial.angola@sotecnisol.co.ao

MOÇAMBIQUE

Av.ª do Trabalho, n.º 1856  
P.O. Box 1153  
Maputo - Moçambique

Gsm: +258 21 22 54 00

E-mail:  
geral@sotecnisol.entreposto.co.mz
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01REVESTIMENTOS DE FACHADAS

Natura Pro

DESCRIÇÃO
 � Painel de cimento reforçado de alta densidade com 

fibras de PVA 
 � Formato útil máximo de 3100x1250 mm
 � Espessura de 8 e 12 mm
 � Resistente aos graffitis

APLICAÇÃO
 � Fachadas ventiladas

DESCRIÇÃO
 � Painel de cimento reforçado de alta densidade, com 

fibras de PVA
 � 33 tons naturais
 � Espessura de 8 e 12 mm
 � Formato útil máximo de 3100x1250 mm
 � Acabamento semitransparente com dispersão acrílica

APLICAÇÃO
 � Fachadas ventiladas

Natura

Cedral

DESCRIÇÃO
 � Placa de cimento reforçado de média densidade 
 � Resistente e leve
 � Superfície com textura de madeira de cedro ou lisa
 � Acabamentos em bruto, natural ou pintado

APLICAÇÃO
 � Fachadas ventiladas                                                                            
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01REVESTIMENTOS DE FACHADAS

DESCRIÇÃO
 � Painel de cimento reforçado de alta densidade com 

fibras de PVA 
 � Formato útil máximo de 3100x1250 mm
 � Espessura de 8 e 12 mm
 � Formato útil máximo de 3100x1250 mm
 � 14 cores superficiais
 � Coloração uniforme e lisa

APLICAÇÃO
 � Fachadas ventiladas

Pictura

DESCRIÇÃO
 � Painel de cimento reforçado de alta densidade com 

fibras de celulose
 � 7 cores na massa
 � Formato máximo útil de 3050 x 1220mm

DESCRIÇÃO
 � Laminado compacto de alta pressão decorativo 
 � Combinação de até 70% de fibras à base de madeira e 

de resinas termo-endurecíveis 
 � Painel altamente estável e denso com uma boa relação 

resistência/peso
 � Disponível numa vasta gama de cores e efeitos padrão
 � Garantia de 10 anos
 � Sem manutenção
 � Fácil limpeza (Antigraffiti)
 � Sem descoloração

APLICAÇÃO
 � Fachadas ventiladas

APLICAÇÃO
 � Revestimentos verticais exteriores
 � Revestimento de fachadas 
 � Painelização de varandas
 � Aplicações horizontais em tetos exteriores
 � Portas e portões
 � Guarda de muros
 � Réguas de sombreamento

Tectiva

Trespa
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01PAVIMENTOS

Pavimento linóleo

DESCRIÇÃO
 � Revestimento “clássico” eleito pelo seu rendimento, 

aspecto prático e ecológico (Fabricado com materiais 
renováveis)

 � Facilidade de limpeza e manutenção 
 � Material robusto
 � Ampla gama de cores para todos os desenhos e 

esquemas interiores

APLICAÇÃO
 � Pavimentos industriais e residenciais 

Duripanel

DESCRIÇÃO
 � Painel aglomerado de madeira-cimento com 

densidade média 
 � Classe de Material B1 dificilmente inflamável segundo 

DIN 4102-1; B-s1, d0 (EN 13501 -1)
 � Cor cinzento cimento
 � Ampla gama de espessuras de 8 a 40 mm
 � Formatos standards 3100/2600 x 1250 mm

DESCRIÇÃO
 � Lajetas em betão pré-fabricado para revestimentos 

de pavimentos exteriores

APLICAÇÃO
 � Pavimentos de interiores: Painel de pavimento 

autoportante
 � Tetos: Revestimento de tetos falsos
 � Telhados: Suporte de telhados de ardósia, telha 

plana ou chapa
 � Painéis: Tipo sandwich
 � Rodapés: Resistentes ao impacto                                                                    

APLICAÇÃO
 � Pavimentação de vias pedonais, zonas de 

circulação de veículos, ciclovias, jardins e 
terraços, assim como revestimentos de 
coberturas de edifícios
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01PAINÉIS DE CONSTRUÇÃO 

Eterboard HD

Eterboard MD

DESCRIÇÃO
 � Painel de cimento reforçado com fibras naturais
 � Duplamente comprimido e autocravado
 � Calibrado/ Lixado
 �  Não retificado

DESCRIÇÃO
 � Fabricado em cimento reforçado com fibras orgânicas 

e recheio de minerais que lhe proporcionam uma 
superfície especialmente lisa

 � Painel semicomprimido
 � Painel rectificado
 � Calibrado por lixamento

APLICAÇÃO
 � Pavimentos:    

 � Revestimentos de solos decorativos, solos 
registráveis para instalações   

 � Proteção:    
 � Para cofragem, proteção de isolamento, 

painéis sandwich
 � Aplicações agrárias:    

 � Divisórias intermédias, comedouros, solos de 
criadouro, revestimento de muros

 � Industrial:    
 � Bandejas para cabos, painéis de proteção, 

bandeja para forno, fechos, tabuleiros de 
mesa, estantes e bases removíveis de jaulas

APLICAÇÃO
 � Revestimentos exteriores:    

 � Têm sempre de ser protegidos com pintura 
acrílica permeável ao vapor de água, utiliza-se 
em revestimentos de beirais, peitoris, remates 
de telhado e complementos de fachadas com 
junta aberta

 � Tetos:    
 � Falsos tetos em alpendres, corredores 

(sujeitos a humidade) 
 � Proteção de isolamento, painéis sandwich

DESCRIÇÃO
 � Painel de cimento reforçado de elevada densidade
 � Resistente ao impacto e à humidade

APLICAÇÃO
 � Divisórias interiores
 � Tetos falsos
 � Pavimentos técnicos

Hydropanel
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01COBERTURAS

DESCRIÇÃO
 � Painel composto por duas camadas (madeira, gesso ou 

cimento) unidas a um núcleo de espuma rígida de 
poliestireno extrudido

APLICAÇÃO
 � Lajes de coberturas inclinadas

Painel Thermochip

DESCRIÇÃO
 � Paineis semi-rígidos de espessura uniforme, 

constituídos por um núcleo isolante em lã de rocha,  
revestida em ambas as faces por chapas de aço 
galvanizado e/ou pré-lacado

APLICAÇÃO
 � Isolamento térmico
 � Isolamento acústico com ou sem barreira de 

vapor
 � Proteção ao fogo
 � Outras

Painel de lã de rocha

DESCRIÇÃO
 � Lâmina Impermeável
 � Fita adesiva
 � Remate Perimetral Metálico
 � Parafusos

APLICAÇÃO
 � Remates em Coberturas

Acessórios
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01COBERTURAS

DESCRIÇÃO
 � Cumeeiras
 � Chapas com saída
 � Remates

APLICAÇÃO
 � Coberturas

Acessórios de fibrocimento

DESCRIÇÃO
 � As clarabóias são compostas por uma cúpula e uma 

base em PRFV com isolamento térmico no interior à 
base de poliuretano 

 � Grande variedade de formas (quadradas, 
retangulares, piramidais, circulares)

 � Diferentes dimensões 
 � Diferentes mecanismos de abertura e diferentes 

materiais utilizados para o fabrico das cúpulas

APLICAÇÃO
 � Coberturas:    

 � Opção de iluminação natural   
 � Aproveitamento da luz natural no interior dos 

edifícios com redução dos custos de energia 
artificial ventilação natural   

 � Acesso ao exterior   
 � Elemento decorativo 

Clarabóias

DESCRIÇÃO
 � Chapas compostas por cimento e fibras sintéticas, 

sem amianto
 � Perfil ondulado 177/51
 � Subtelha perfil 190 e 230 
 � Painel Sandwich 

APLICAÇÃO
 � Coberturas

Chapas fibrocimento
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01POLICARBONATOS ALVEOLARES

Chapas onduladas de policarbonato

DESCRIÇÃO
 � Chapas onduladas de policarbonato alveolar
 � Proteção aos UV na face exterior
 � Largura standard 1097 mm, comprimentos à medida
 � Perfil 177/51
 � Espessura de 4 e 6 mm

APLICAÇÃO
 � Revestimentos verticais
 � Coberturas 

DESCRIÇÃO
 � Chapas perfiladas de policarbonato alveolar
 � Proteção aos UV na face exterior
 � Perfis 40/12, 44/16 e 80/12, 80/16, 40/8, 40/10

APLICAÇÃO
 � Revestimentos verticais
 � Coberturas 

Chapas perfiladas de policarbonato

Chapas planas de policarbonato

DESCRIÇÃO
 � Chapas planas de policarbonato alveolar
 � Proteção aos UV na face exterior
 � Elevada resistência ao choque - Não estilhaça
 � Elevada transmissão luminosa
 � Flexibilidade - Curva a frio 
 � Bom comportamento ao Fogo B s1 d0/B s2 d0 
 � Resistente aos U.V.
 � Boa resistência aos agentes ambientais atmosféricos 

APLICAÇÃO
 � Piscinas
 � Lanternins
 � Clarabóias
 � Revestimentos verticais                                                                    
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01POLICARBONATOS ALVEOLARES 

DESCRIÇÃO
 � Sistemas modulares autoportantes curvos, composto 

por chapas de policarbonato alveolar e perfis de alumínio 
e aço galvanizado 

 � Espessura de 12, 16 e 20 mm
 � Largura standard 655 mm e comprimentos à medida

APLICAÇÃO
 � Coberturas curvas
 � Coberturas de parques de estacionamento

Sistema modular autoportantes curvos

DESCRIÇÃO
 � Sistemas modulares de encaixe macho/fêmea 

constituídos por placas de policarbonato e perfis de 
alumínio

 � Largura standard de 500 mm
 � Espessuras de 16, 20 e 40 mm

APLICAÇÃO
 � Revestimentos de fachadas
 � Divisórias interiores
 � Zona de iluminação

Sistema modular de encaixe macho/fêmea

DESCRIÇÃO
 � Sistemas modulares autoportantes planos, composto 

por chapas de policarbonato alveolar e perfis de 
alumínio e aço galvanizado

 � Espessura de 12, 16 e 20 mm
 � Largura standard 655 mm e comprimentos à medida

APLICAÇÃO
 � Revestimentos verticais e coberturas
 � Lanternins
 � Clarabóias

Sistema modular autoportantes planos





SOLUÇÕES DE IMPERMEABILIZAÇÃO,
ISOLAMENTOS E DRENAGENS
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Membranas drenantes Tedcrain

DESCRIÇÃO
 � Membrana alveolar de polietileno de alta densidade
 � Simples
 � Com geotêxtil

APLICAÇÃO
 � Muros de suporte
 � Pavimentos térreos
 � Acústica
 � Túneis
 � Proteção e controlo de erosão
 � Filtragem e drenagem

DESCRIÇÃO
 � Tecido
 � Não tecido
 � Polipropileno
 � Poliester

APLICAÇÃO
 � Separação mecânica 
 � Proteção 
 � Filtragem e drenagem     
 � Anti-punçoamento                                                                               

Geotêxteis Tecgeo

02DRENAGENS

DESCRIÇÃO
 � Fabricado numa única peça em PEAD
 � Apresentação unidimensional e tridimensional permite 

o chamado mecanismo de interbloqueio gerando um 
fenómeno de confinamento das partículas

APLICAÇÃO
 � Estabilização de terrenos                                                                                 
 � Muros de suporte                                                                                                         
 � Estribos de pontes                                                                                                      
 � Reforço de plataformas                                                                                             
 � Pavimentos Asfálticos                                                                                                                            
 � Sistema de drenagem

Geogrelhas
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Painel de relva

DESCRIÇÃO
 � Painel alveolar em Polietileno de Alta Densidade para 

pavimentação de zonas relvadas para estacionamento  
de veículos

 � Compatível com a circulação de veículos
 � Material 100% reciclado e 100% reciclável no fim do 

seu uso

APLICAÇÃO
 � Parqueamentos
 � Zonas Transitáveis
 � Zonas Pedonais
 � Recuperação de zonas ajardinadas

DESCRIÇÃO
 � Tubos de drenagem em polietileno de alta densidade 

com e sem geotêxtil

APLICAÇÃO
 � Muros de suporte (escoamento de águas)
 � Rebaixamento do nível freático

Tubos geodrenos Tecpipe

DESCRIÇÃO
 � Fixações manta drenante
 � Perfil metálico manta drenante

APLICAÇÃO
 � Fixações para apoio à colocação da manta 

drenante Tecdrain
 � Perfil metálico para apoio à colocação da manta 

drenante Tecdrain

Acessórios de drenagem

02DRENAGENS
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02IMPERMEABILIZAÇÕES

DESCRIÇÃO
 � Membrana flexível de policloreto de vinilo flexível 

(PVC-P) para impermeabilização

Telas de PVC EcoPVC

APLICAÇÃO
 � Coberturas acessíveis
 � Coberturas não acessíveis
 � Coberturas ajardinadas
 � Parques estacionamento
 � Caves
 � Piscinas
 � Pontes
 � Viadutos

Emulsões betuminosas Tecsol

DESCRIÇÃO
 � Emulsões de base aquosa (filerizada e com carga de 

borracha)
 � Tecsol Anti-raizes - Emulsão impermeabilizante 

elastobetuminosa anti raiz com base de solvente
 � Tecsol 1 - Emulsão Betuminosa não iónica de 

aspeto pastoso, solúvel em água e misturável com 
areia, cimento, gravilha, fibras minerais

 � Tecsol 2 - Emulsão betuminosa não iónica de 
aspeto pastoso, solúvel em água e misturável com 
areia, cimento, gravilha, fibras minerais (com 
elastómero) 

APLICAÇÃO
 � Primários e preparação de superfícies
 � Muros de suporte
 � Barreira ao vapor
 � Impermeabilização de fundações                                             
 � Impermebailização de floreiras

DESCRIÇÃO
 � Mistura betuminosa

 � Oxidado
 � Polímero SBS
 � Polímero APP

 � Armadura
 � Poliester
 � Fibra de vidro

Telas betuminosas 
Ecoplas e Ecoflex

 � Acabamento
 � Filme de PE
 � Ardósia
 � Alumínio
 � Areia

 � Telas betuminosas 
autoadesivas

APLICAÇÃO
 � Coberturas acessíveis
 � Coberturas não acessíveis
 � Coberturas ajardinadas
 � Parques estacionamento
 � Caves
 � Piscinas
 � Pontes
 � Viadutos

 � Canais
 � Lagoas
 � Bricolage

 � Canais
 � Lagoas
 � Bricolage
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02IMPERMEABILIZAÇÕES

Subtelha Tecroof

DESCRIÇÃO
 � Placa betuminosa ondulada

APLICAÇÃO
 � Para aplicar debaixo de telha
 � Contra goteiras e humidade
 � Isolamento térmico e acústico de coberturas

DESCRIÇÃO
 � Perfis em PVC para apoio de Subtelha: Sistema para 

fixação de coberturas, sobre coberturas ou 
empenas, económico e de rápida aplicação

 � Mastique Castanho: elasticidade permanente, cura 
rapidamente por reacção com a humidade do ar 
(pode ser pintado)

 � Fita auto-adesiva impermeabilizante betuminosa 
com uma largura de 10, 15 ou 30 cm com auto-
proteção metálica de 1,5 Kg/m2

APLICAÇÃO
 �  Perfis em PVC para apoio de Subtelha:                                                

 � Travamento das telhas tipo: Marselha, Betão, Lusa ou Romana
 � Utilizam-se em todo o tipo de construções: residencial, 

industrial, agrícola ou pré-fabricada
 � Mastique Castanho:  

 � Construção civil, no enchimento de juntas de dilatação e 
estáticas                                                                                                                

 � Fixação de rodapés e telhas 
 � Vedação de condutas de ar condicionado -Remate de folhas de 

impermeabilização, etc
 � Fita auto-adesiva:

 � Reparação de pequenas fugas, em carpintaria, chaminés, etc

Acessórios de subtelha

Manga plástica Tecplastic

DESCRIÇÃO
 � Filme de polietileno de baixa densidade (PEBD)
 � Preto e transparente
 � 200 e 300 Mycrons

APLICAÇÃO
 � Elemento separador entre camadas de impermeabilização
 � Elemento de proteção de zonas acabadas
 � Barreira ao vapor
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02IMPERMEABILIZAÇÕES

Polietileno de alta densidade

DESCRIÇÃO
 � Geomembrana com resinas de polietileno de alta 

densidade (PEAD)

APLICAÇÃO
 � Aquacultura
 � Barragens
 � Canais
 � Depósitos e tanques
 � Lagos artificiais
 � Lagoas
 � Proteção contra corrosão

DESCRIÇÃO
 � Geosintéticos bentoníticos com alto coeficiente de 

permeabilidade

APLICAÇÃO
 � Impermeabilização de fundações
 � Aterros sanitários
 � Outras obras hidráulicas

Bentonites

DESCRIÇÃO
 � Mastiques acrílicos
 � Mastiques de silicone
 � Mastiques de poliuretano

APLICAÇÃO
 � Juntas de dilatação em obra e construção 

metálicas
 � Juntas de dilatação estáticas em construção civil
 � Juntas expostas a elevados níveis de humidade
 � Indústria de caixilharia e operações de   

colagem/vedação

Mastiques

 � Selagem de aterros
 � Túneis
 � Impermeabilização de aterros
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02IMPERMEABILIZAÇÕES

DESCRIÇÃO
 � Betonar
 � Rebocar
 � Reparar
 � Impermeabilizar
 � Selar juntas e fissuras                                            
 � Colar

APLICAÇÃO
 � Caves
 � Caixas de elevadores
 � Depósitos
 � Juntas
 � Pavimentos
 � Piscinas
 � Viadutos

Cimentos especiais

DESCRIÇÃO
 � Juntas water-stop
 � Espumas de polietileno
 � Juntas expansivas
 � Mastiques expansivos
 � Cordão de neopelene

APLICAÇÃO
 � Juntas de betonagem
 � Juntas de pavimentos
 � Juntas de dilatação
 � Enchimento de juntas de dilatação

Juntas

DESCRIÇÃO
 � Tubos de queda 
 � Ralos de pinha 
 � Ventiladores
 � Cantos 
 � Fixações

APLICAÇÃO
 � Remates de Impermeabilizações 

com telas betuminosas e com 
membranas de PVC

Acessórios de impermeabilização

 � Pontes
 � Canais
 � Lagoas
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02ISOLAMENTOS ACÚSTICOS

Espuma de polietileno (branca) 

DESCRIÇÃO
 � Espuma de polietileno de célula aberta de cor branca                                                              
 � Isolamento de ruídos de impacto                                                           
 � Produzido por processos não poluentes, sem utilizar 

CFC’s e HCFC’s
 � Totalmente reciclável
 � Disponível nas espessuras de 3mm, 4mm, 5mm e 

10mm

Espuma de polietileno (célula fechada)

DESCRIÇÃO
 � Espuma de Polietileno de célula fechada que 

confere ao produto propriedades mecânicas e físicas 
excepcionais

 � Isolamento de ruídos de impacto
 � Disponível nas espessuras de 5mm e 10mm

APLICAÇÃO
 � Utiliza-se para o isolamento acústico de ruídos 

de impacto em pisos de habitação, conferindo 
também uma elevada resistência à fadiga e uma 
instalação fácil e eficaz

APLICAÇÃO
 � Betonilha, Laje e Betão Armado:  

Deverá ser colocado sobre o betão armado (lage) 
e sobre a própria manta deve ser colocada uma 
camada de betonilha ou qualquer outro tipo de 
piso. Para esta aplicação a espessura do Redson 
não deverá ser inferior a 5mm 

 � Piso Flutuante: 
Deve ser colocado sobre uma superfície limpa e, 
se possível, sem aspereza que possa perfurá-la. 
Toda e qualquer irregularidade do pavimento 
será absorvida com a aplicação desta manta

DESCRIÇÃO
 � É um produto bicamada formado por uma membrana 

auto-adesiva de alta densidade e um polietileno 
quimicamente reticulado, termosoldado à anterior

APLICAÇÃO
 � É especialmente concebido para minimizar o 

ruído dos tubos de queda em todos os tipos de 
edifícios

Fonodan
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04ISOLAMENTOS ACÚSTICOS

DESCRIÇÃO
 � Painel acústico constituído por espuma flexível de 

poliuretano
 � A espessura total do painel é de 30 mm, sendo a mínima 

de 15 mm

DESCRIÇÃO
 � Painel de isolamento natural, térmico e acústico, de 

fibras grossas e resistentes de lã de madeira de abeto 
vermelho, mineralizadas e ligadas com cimento 
Portland de alta resistência

DESCRIÇÃO
 � Manta de alto poder de isolamento térmico constituída 

por uma “sandwich” de folha de alumínio 
termolaminado e espuma de polietileno não reticulado 
de alta densidade e grau FR (auto-extinguível)

APLICAÇÃO
 � Restaurantes
 � Indústrias
 � Salas de conferências
 � Estúdios e auditórios
 � Entre outros diversos tipos de ambientes que 

careçam de intervenção ao nível do tempo de 
reverberação sonoro interno

APLICAÇÃO
 � Eliminação de pontes térmicas em pilares
 � Isolamento acústico de parede
 � Pavimentos
 � Coberturas planas ou inclinadas
 � Cofragem permanente para betão

APLICAÇÃO
 � Na construção: 

 � Isolamento interior de casas 
 � Isolamento de telhados e tetos 
 � Isolamento de pavilhões industriais, estufas, 

celeiros, vacarias, aviários, pocilgas 
 � Isolamento de garagens 

 �  Ar condicionado / ventilação: 
 � Condutas diversas 
 � Tubaria de altas dimensões 
 � Canais de alimentação e distribuição Painéis para correção acústica Soundflex

Celenite

Espuma de polietileno com alumínio

02ISOLAMENTOS ACÚSTICOS
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02ISOLAMENTOS ACÚSTICOS

Composto multi-camada II

DESCRIÇÃO
 � Produto formado por uma membrana de betume 

elastómero (SBS) de alta densidade e uma manta 
geotêxtil misturada com fibra de vidro

APLICAÇÃO
 � Insonorização de residências, hotéis e 

estabelecimentos de horário nocturno, 
combinado com lã de rocha

DESCRIÇÃO
 � Painel multi-camada  de 28 mm de espessura para 

isolamento acústico de paredes medianeiras
 � Dupla manta absorvente com uma membrana acústica  

de 4 mm de espessura em “sandwich” para conseguir 
um efeito de “membrana ressonante”

APLICAÇÃO
 � Concebido especificamente para o isolamento 

acústico de paredes divisórias em residências e 
hotéis, assim como em estabelecimentos de 
horário diurno

Composto multi-camada I

Composto bicamada

DESCRIÇÃO
 � Produto multi-camada que se divide em duas partes 

diferenciadas. Esta divisão permite que uma das 
partes seja colocada de modo a “matar a junta”, 
reduzindo ao mínimo o risco de falta de 
estanqueidade                              

 � Primeira camada formada por um polietileno 
reticular não-espumado e uma membrana 
acústica de 2 mm de espessura

 � Segunda camada constituída por uma membrana 
acústica de 2 mm de espessura  e um painel 
absorvente de lã de rocha

APLICAÇÃO
 � Grande rendimento acústico                                                                             
 � Locais com um nível de intensidade acústica 

muito elevado, como salas de máquinas, 
discotecas, auditórios, etc



DESCRIÇÃO
 � Soluções de teto (metálicos e minerais) otimizadas 

para qualquer tipo de segmento 
 � Fácil aplicação e desmontagem 
 � Solução económica para teto 
 � Maximização do conforto visual e acústico (absorção 

do ruído)
 � Solução única para design 
 � Vasta gama de materiais, densidade e enchimentos 

acústicos

APLICAÇÃO
 � Utilizado numa ampla variedade de áreas: desde 

salas pequenas até grandes oficinas comercias e 
terminais de transportes, salas de aulas, salas de 
conferências, áreas de receção, centros 
comerciais, entre outras

Tetos acústicos 
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Membranas acústicas

DESCRIÇÃO
 � Membrana betuminosa de 2 e 4mm de espessura (MAD 

2 e MAD 4)
 � Substituta das placas de chumbo: incrementando a 

massa dos paramentos    

APLICAÇÃO
 � Isolamento acústico a baixas frequências dos 

tabiques secos, colocada entre as placas de 
gesso-cartonado (tanto em paredes como em 
tetos)

DESCRIÇÃO
 � Dessolidarizador Perimetral: Fita auto-adesiva de espuma de 

polietileno de 3 mm de espessura.  Utiliza-se como auxiliar na gama 
das soluções de isolamento de pisos Redsonblack. Permite 
dessolidarizar as paredes perimetrais da betonilha de assentamento, 
evitando a transmissão de vibrações através das paredes periféricas 

 � Dessolidarizador de muros: Fita autoadesiva de espuma de polietileno 
de 10 mm de espessura. Utiliza-se como auxiliar na gama das soluções 
de isolamento de pisos Redsonblack

APLICAÇÃO
 � Dessolidarizador Perimetral: Para separar elasticamente 

a betonilha que se verte em cima do Redsonblack, dos 
elementos construtivos verticais (paredes, pilares, etc.).  
Também se aplica como forro de qualquer instalação ou 
elemento emergente que atravesse a betonilha 
                                                      

 � Dessolidarizador de muros:   Coloca-se sobre o piso 
antes do levantamento das paredes e tabiques, 
permite dessolidarizá-los entre si. Assim evita a 
transmissão de vibrações através das alvenarias

Acessórios de isolamentos acústicos

02ISOLAMENTOS ACÚSTICOS
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02ISOLAMENTOS TÉRMICOS

Lãs minerais (lãs de rocha/lãs de vidro)

DESCRIÇÃO 
 � Painéis
 � Mantas
 � Lãs a granel
 � Painel chaminé

APLICAÇÃO
 � Edificação industrial
 � Edificação residêncial
 � Calafetação
 � Tetos falsos
 � Tetos acústicos
 � Climatização

DESCRIÇÃO
 � Isolamento térmico composto por dupla lâmina de 

alumínio protegido e bolha de ar

APLICAÇÃO
 � Coberturas
 � Pavimentos

Lâmina de Alumínio e Bolha de Ar

Poliestireno extrudido Tec

DESCRIÇÃO
 � Placas rígidas de espuma de poliestireno extrudido
 � Forma celular fechada                                 

Referências:
 � RoofTEC PT/ RoofTEC SL/ WallTEC IB/ WallTEC 

CW/ FloorTEC

APLICAÇÃO
 � Coberturas planas
 � Coberturas inclinadas
 � Paredes
 � Pavimentos
 � Pavimentos flutuantes                                                                                        
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DESCRIÇÃO
 � Lajetas com isolamento térmico 
 � Capa superior de betão à base de inertes selecionados 
 � Reforçado com fibras de polipropileno

APLICAÇÃO
 � Isolamento e pavimento
 � Sistema de drenagem
 � Proteção de membranas impermeabilizantes
 � Sistemas de cobertura com pendente nula

Lajetas térmicas Tecpav

DESCRIÇÃO
 � O betão aligeirado com EPS consiste na adição de 

partículas de EPS ao betão durante o seu fabrico
 � O resultado é um betão de baixo peso, com 

propriedades isolantes, fácil de aplicar e resistente ao 
fogo

 � O EPS a utilizar tanto pode ser o granulado virgem 
como o granulado triturado

 � Granulado/ Triturado
 � Normal
 � Aditivado

APLICAÇÃO
 � O betão aligeirado é utilizado para efectuar 

enchimentos de baixo peso e / ou com 
propriedades térmicas tais como:

 � A regularização de superfícies
 � A formação de pendentes em terraços
 � Isolamento de tubagens
 � Produção de elementos construtivos tais 

como blocos para paredes, pavimentos e 
outros

 � Outras aplicações

Betão leve

DESCRIÇÃO
 � O EPS é uma espuma de poliestireno moldada, 

constituída por um aglomerado de grânulos que se 
pode apresentar numa multitude de formas e 
aplicações. Disponível nas seguintes formas:

 � Abobadilhas
 � Placas
 � Cimalhas

APLICAÇÃO
 � Coberturas
 � Decorações
 � Caixas ar
 � Juntas dilatação
 � Betão leve 
 � Isolamento térmico pelo exterior

Poliestireno expandido

01ISOLAMENTOS TÉRMICOS
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02ISOLAMENTOS TÉRMICOS

DESCRIÇÃO
 � Arandelas
 � Cola para Poliestireno
 � Apoios para Lajetas (fixos e reguláveis)

DESCRIÇÃO
 � Produto natural, de origem vegetal, que provém da 

expansão dos granules de cortiça, por ação do vapor 
de água. Este produto é dimensionalmente estável e 
não sofre qualquer alteração das suas propriedades 
(físicas e mecânicas), durante o período de utilização 

 � A sua proveniência de uma matéria-prima renovável 
sem utilização de agentes sintéticos, bem como a 
capacidade de reciclagem para outras utilizações, 
tornam este produto amigo do ambiente, ecológico e 
sustentável

APLICAÇÃO
 � Isolamento térmico pelo exterior  (ITE) 
 � Isolamento térmico em geral  
 � Lajetas térmicas  
 � Lajetas de betão

APLICAÇÃO
 � Isolamento acústico 
 � Isolamento térmico 
 � Isolamento vibrático 

Acessórios isolamento térmico

Aglomerado de cortiça

Caixas de estores

DESCRIÇÃO
 � Caixa em Poliestireno Expandido
 � Recoberta com aparas de madeira
 � Topos incorporados 
 � Retocada com varões de aço

APLICAÇÃO
 � Isolamento térmico
 � Barreira às correntes de ar
 � Inibidor de condensações
 � Cofragem                                                                                  



33

DESCRIÇÃO
 � Armaduras com fios de fibra de vidro anti-alcalinos

APLICAÇÃO
 � Armar rebocos (tradicionais e argamassas 

especiais)
 � Sistema de isolamento térmico pelo exterior 

(ITE)

Armaduras para reboco Tecarm

DESCRIÇÃO
 � Fibras cortadas em polipropileno para misturar com o 

betão e betonilha de forma a aumentar a resistência 
ao choque e reduzir a fissuração na fase de secagem, 
ou fase de deformação plástica

APLICAÇÃO
 � Pavimentos industriais
 � Betões e Betonilhas
 � Betão Projetado
 � Estruturas de Betão
 � Argamassas
 � Pré-Fabricação
 � Degraus
 � Parapeitos
 � Paliçadas

Fibras de polipropileno Tecarm PP

DESCRIÇÃO
 � Fibras cortadas em fibra de vidro

APLICAÇÃO
 � Misturar em Argamassas de cimento e misturas 

de betão

Fibras de vidro Tecarm FV

02PRODUTOS COMPLEMENTARES

 � Pavimentação de passeios
 � Esculturas
 � Tubos
 � Fachadas
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02PRODUTOS COMPLEMENTARES

Cartão canelado Tecpaper

DESCRIÇÃO
 � Cartão Canelado 
 � Composição Base: Papel reciclado - Flutting

APLICAÇÃO
 � Proteção de pavimentos em obra

DESCRIÇÃO
 � Tubos corrugados de parede dupla 
 � Em rolo (série L) - Tubos circulares de parede dupla corrugada 

exteriormente e lisa no seu interior, com possibilidade de 
realização de curvas (raio de curvatura médio 90º)

 � Em vara (série N) - Tubos circulares de parede dupla corrugada 
exteriormente e lisa no seu interior, sem possibilidade de efetuar 
curvaturas

 � Apresentação: Vermelho/Verde

APLICAÇÃO
 � Revestimento de cabos elétricos e de 

telecomunicações em instalações subterrâneas

Tubos corrugados de parede dupla  
para canalização elétrica

Fibras metálicas

DESCRIÇÃO
 � Fibras de aço para reforço do betão

APLICAÇÃO
 � Elementos pré-fabricados                                                                                        
 � Estruturas hidráulicas                                                                                                  
 � Estruturas de betão refratário                                                                              
 � Pavimentos                                                                                                                    
 � Betão projetado                                                                                                         
 � Reparações                                                                                  
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DESCRIÇÃO
 � Cogumelos de Proteção para obras   

APLICAÇÃO
 � Sinalização de varões em ferro, que se 

apresentam fora das estruturas de cimento

Cogumelos de protecção

DESCRIÇÃO
 � Buchas plásticas com prego   

APLICAÇÃO
 � Fixação de Poliestireno Extrudido e  de painéis 

para isolamento termico-acústico

Buchas com prego

DESCRIÇÃO
 � Distanciador  torre - uso horizontal  
 � Distanciador circular - uso vertical

APLICAÇÃO
 � Para colocação junto da armadura em metal 

para assegurar a distância correta do molde

Distanciadores

02PRODUTOS COMPLEMENTARES





SOLUÇÕES SOLARES 
E DE CLIMATIZAÇÃO
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Solar térmico

DESCRIÇÃO
 � Sistemas de circulação natural ou forçada. Um 

conjunto coletor/depósito permite o aquecimento 
da água sanitária utilizando a radiação solar 
contribuindo desta forma para a redução da fatura 
energética

APLICAÇÃO
 � Aquecimento de água sanitária e/ou 

pré-aquecimento ambiente de moradias 
(pavimento radiante) 

 � Ambiente de moradias
 � Apartamentos
 � Comércio
 � Indústria

DESCRIÇÃO
 � Sistema constituído por módulos, estrutura, inversor 

e contador que possibilita a produção de energia 
elétrica utilizando a radiação solar

APLICAÇÃO
 � Moradias
 � Apartamentos
 � Comércio
 � Indústria                                                                 

Solar fotovoltaico

03ENERGIAS RENOVÁVEIS

DESCRIÇÃO
 � Equipamento de combustão de pellets ou lenha que 

produz calor para aquecimento ambiente e/ou 
produção de água quente sanitária

APLICAÇÃO
 � Aquecimento de água sanitária e/ou 

aquecimento ambiente de moradias 
(pavimento radiante)

 � Ambiente de moradias
 � Apartamentos
 � Comércio
 � Indústria

Biomassa
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03PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA

DESCRIÇÃO
 � Equipamento de produção instantânea de água 

quente sanitária. Pode ser utilizado como 
equipamento de apoio de um sistema solar térmico

APLICAÇÃO
 � Moradias
 � Apartamentos
 � Comércio

Esquentadores

DESCRIÇÃO
 � Produção de água quente sanitária por acumulação

 � Capacidades de 10 a 150 L
 � Instalação Reversível/ Vertical / Horizontal
 � Modelos estreitos (Slim) 30/ 50/ 80 L para 

instalação em armários standard de cozinha
 � Efeito Pistão, que possibita até + 15% de água 

quente
 � Ponte térmica, entre a cuba e os suportes de 

instalação com + 16% de eficiência energética

DESCRIÇÃO
 � Produção de água quente sanitária por acumulação 

utilizando fonte externa - caldeira,  
bomba de calor  - para aquecimento

 � Com 1 ou 2 serpentinas

APLICAÇÃO
 � Moradias
 � Apartamentos
 � Comércio

APLICAÇÃO
 � Moradias
 � Apartamentos
 � Comércio

Termoacumuladores elétricos

Depósitos
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03AQUECIMENTO CENTRAL E CLIMATIZAÇÃO

Caldeiras de aquecimento

DESCRIÇÃO
 � Sistema para produção de calor para aquecimento 

ambiente e produção de água quente por intermédio 
de acumulador. Pode funcionar como apoio de um 
sistema solar térmico e está disponível na versão de 
condensação com rendimentos de 109%

APLICAÇÃO
 � Aquecimento de água sanitária e aquecimento 

ambiente (pavimento radiante / radiadores) de 
moradias

 � Moradias
 � Apartamentos

DESCRIÇÃO
 � Sistema para climatização (quente e frio) constituído 

por uma unidade exterior e uma ou mais unidades 
interiores

 � Soluções Mono-Split, Multi-Split e VRV

APLICAÇÃO
 � Moradias
 � Apartamentos
 � Comércio
 � Indústria                          

Ar condicionado

Caldeiras mistas

DESCRIÇÃO
 � Além de produzir calor para aquecimento ambiente, 

produz também, de modo instantâneo, água quente 
sanitária. Pode funcionar como apoio de um sistema 
solar térmico e está disponível na versão de 
condensação com rendimentos de 109%

APLICAÇÃO
 � Aquecimento de água sanitária e aquecimento 

ambiente (pavimento radiante / radiadores) de 
moradias

 � Moradias
 � Apartamentos
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Pavimento radiante

Radiadores

DESCRIÇÃO
 � Sistema de climatização ambiente que utiliza a 

superfície do pavimento como meio emissor do 
calor produzido por caldeira ou bomba de calor

DESCRIÇÃO
 � Sistema de climatização ambiente que utiliza a 

superfície do pavimento como meio emissor do 
calor produzido por caldeira ou bomba de calor

APLICAÇÃO
 � Moradias
 � Apartamentos
 � Comércio
 � Indústria

APLICAÇÃO
 � Moradias
 � Apartamentos
 � Comércio
 � Indústria

03AQUECIMENTO CENTRAL E CLIMATIZAÇÃO

DESCRIÇÃO
 � Sistema para climatização (quente e frio) que utiliza a 

água como meio de transporte de calor

APLICAÇÃO
 � Moradias
 � Apartamentos
 � Comércio
 � Indústria                              

Bomba de calor
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PPR

DESCRIÇÃO
 � Tubagem em polipropileno que permite o 

transporte de água potável e água em circuito 
fechado sendo um ótimo substituto do galvanizado 
e do aço

APLICAÇÃO
 � Canalização de águas 
 � Sistemas de climatização

DESCRIÇÃO
 � Tubagem em polietileno reticulado com proteção  

mecânica por alma de alumínio. Permite a instalação 
exterior sem necessidade de proteção mecânica

APLICAÇÃO
 � Canalização de águas 
 � Sistemas de climatização

Multicamada

03TUBAGEM E ISOLAMENTO 

Válvulas e acessórios

DESCRIÇÃO
 � Válvulas de corte, válvulas de retenção, dispositivos 

de segurança e reguladores necessários e 
complementares a todos os sistemas de produção de 
água quente e aquecimento ambiente

APLICAÇÃO
 � Aquecimento de águas
 � Aquecimento ambiente       
 � Sistemas solares termicos
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03ACESSÓRIOS HIDRAULICOS

DESCRIÇÃO
 � Equipamentos para circulação de água ou outros 

fluidos

APLICAÇÃO
 � Água sanitária
 � Água de circuito fechado
 � Fossas
 � Sistemas de incêndio

Bombas e circuladores

DESCRIÇÃO
 � Material isolante, fléxivel de estrutura celular 

fechada. Disponível com proteção raios UV e com 
proteção mecânica em alumínio

APLICAÇÃO
 � Canalização de águas 
 � Sistemas de climatização
 � Sistemas solares térmicos

Isolamento tubagem

DESCRIÇÃO
 � Coquilhas ou Mantas de lã de rocha, para isolamento 

térmico (frio e calor) e acústico  de tubos em redes de 
transporte de fluidos, aquecimento central e ar 
condicionado. Painel “Chaminé” revestido com folha 
de alumínio, para isolamento térmico das chaminés, 
estufas, recuperadores de calor e outros 
equipamentos

APLICAÇÃO
 � Doméstico
 � Comercial
 � Industrial

Isolamento de condutas
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