
Colas e Bricolage 
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Ceys conserta tudo – o especialista em bricolage 



Cianoacrilatos 

SUPERCEYS 3g, 6g e 20g 

 

Características: 

- Máxima força de união 

- Embalagem de grande precisão 

e segurança 

-Cola: porcelana, plásticos, 

metais, borracha, mármore, 

madeira, vidro 
 

 

SUPERCEYS PINCEL 

 

Características: 

- Ideal para superfícies 

verticais 

-Para porcelana, plásticos, 

metais,  

borracha, mármore, madeira 

 

Características: 
•Extremamente rápidas 

•Muito versáteis 

•Grande rendimento 

•Grande resistência 

•Diversidade materiais 
 

 

 

 

SUPERCEYS GEL 3 g 

 

Características: 

- Com cânula aplicadora 

- Não escorre 

- Preenche pequenas reparações 

- Ideal para superfícies verticais 

- Cola: Porcelana, plásticos, 

metais, borracha, mármore, 

madeira, vidro, etc. 

 



Cianoacrilatos 

SUPERCEYS UP 

 

Características: 

- Mais limpo 

- Sem manchas/ não goteja 

- Mais seguro 

- Evita contacto com os dedos 

- Mais fácil de usar e guardar 

- Mais prático, grande 

comodidade de uso 

 

 

 

SUPERCEYS UNICK 3g ,  

4g e 5g pincel 

Características: 

- Instantâneo: cola em 10 segundos 

- Rectificável: permite ajustar as peças 

- Super Resistente: até 230 kg/cm2 

- Flexível: suporta golpes e vibrações 

- Interior e Exterior 

- Apto para máquinas de lavar louça 

- Polivalente: multiplicidade de materiais 

- Preenche: formula gel 

- Seguro: não cola os dedos 

instantaneamente 

- Limpo: não goteja 

 

PLÁSTICOS DIFICEIS 

Características: 

- Cola transparente 

- Uma gota basta 

- Muito resistente 

- Cola polietileno, 

polipropileno e teflon 

- Seca em 30 segundos 

Referencia Cod Barras Designação do artigo 
Cont. 
Liq. 

Un/ 
caixa 

504112 8411519741117      Cyanoceys Plásticos difíceis 
3 gr+ 4 

ml 
12 

35504025 8411519740240      Superceys blister 10 g 10 g 12 

35504004 8411519190236      Superceys blister 20 g 20 g 6 

35504001 8411519190014      Superceys blister 3 g 3 g 24 

35504003 8411519190175      Superceys blister 6 g 6 g 12 

35504105 8411519190069      Superceys Extra Gel blister 3 g 24 

35504011 8411519191226      Superceys Pincel 5 g 12 

35504040 8411519740400      Superceys UP 3 g 24 

35504203 8411519742039      Unick 3 g  3 g 24 

35504220 8411519742206      Unick 4 g  4 g 12 

35504230 8411519742305      Superceys Unick Pincel 5 g 5 g 12 



Colas Brancas 

Cola branca madeira 

1/4 kg, 1/2 kg, 1kg e 5 kg 

 

Características: 

- Resistência mecânica (força de tracção) 

até 60 kg/cm2 

- Tempo de prensa 20 minutos 

- Ideal para trabalhos de carpintaria 

- Uniões duradouras 

- Permite rectificar 

 

Características: 
•Cola especialmente indicada para colar todo o tipo 

de madeiras duras, macias e seus derivados 

(aglomerados, laminados, estratificados) 

•Permite a colagem de papel, cartão, telas, etc. 

 

Cola Branca Rápida bisnaga  

75g, 125g, 250g, 500g 

 

Características: 

- Fecho hermético 

-Controlo de dosagem 

- Máxima facilidade e comodidade de uso 

- Permite regular a saída da cola 

- Resistência em tracção 40kg/cm2 

- Aplicação: tipo prensa (5 minutos) 

- Depois de seca é transparente 

 

Cola Branca Rápida 

tubo 40 g 

 

Características: 

- Acabamento transparente 

- Especial para trabalhos 

manuais  

- Cola cartão, papel, madeira, 

tela, cerâmica 

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 



Colas Brancas 

 

 
  

 

 

 
  

 

Cola branca poliuretano D4 especial exteriores 

 

Características: 

- Cola de poliuretano mono-componente ultra forte 

- Para interiores ou exteriores 

- Cola madeiras envernizadas, pintadas, porosas e 

superfícies irregulares 

- Capacidade de preenchimento 

- Resistente à água 

 

D1 

- Interior 

- Temperatura < 50º C 
Pequenos objectos. 

D4 

-Interior com exposição a grande 

quantidade de agua e humidade  

-Exterior: resiste à intempérie (e até à 

água salgada) 

-Resiste a altas temperaturas: - 30⁰C + 

100 ⁰C 

- Força de cisalha: de 80-90 Kg/cm² 

- Náutica 

- Portas exteriores não 

protegidas 

- Mobiliário exterior 

- Material desportivo uso 

exterior 

Referencia Cod Barras Designação do artigo 
Cont. 
Liq. 

Un/ 
caixa 

501705 8411519250244      Cola Branca Madeira 5 kg (boião) 5 kg 1 
501704 8411519252026      Cola Branca Madeira 1 kg (boião) 1 kg 8 

501703 8411519252019      Cola Branca Madeira 1/2 kg (boião) 500 g 12 

501702 8411519252033      Cola Branca Madeira 1/4 kg (boião) 250 g 24 

501617 8411519716177      Cola branca poliuretano D4 especial exteriores 250 g 12 

35501602 8411519253023      Cola Branca Rápida bisnaga 125 g 125 g 24 

35501603 8411519253030      Cola Branca Rápida bisnaga 250 g 250 g 12 

35501604 8411519253047      Cola Branca Rápida bisnaga 500 g 500 g 12 
35501612 8411519716122      Cola Branca Rápida bisnaga 75 g 75 g 24 

501701 8411519251029      Cola Branca Rápida blister 40 g 24 



Colas de Contacto 

Características: 
•Cola de contacto ou de impacto 

•Com base em neopreno 

•Muito polivalente e de uso geral 

•Para: couro, madeira, fórmica, 

borracha, cortiça, cartão, tecidos… 

entre si ou combinados com 

outros materiais 

ContactCeys blister 30 ml 

ContactCeys blister 70 ml 

 

Características: 

- Cola 100% flexível 

- Alta resistência 

- Uniões duradouras 

ContactCeys Esferovite 

 

Características: 

- Para colar poliestireno 

expandido entre si ou combinado 

com outros materiais 

- Aspecto transparente 

- Resistência a + 70⁰ C 

- Rápido e de fácil aplicação 

 

 

ContactCeys transparente 

 blister 30 ml e 70 ml 

 

Características: 

- Cola transparente 

- 100% Invisível 

- Colagem flexível 

- Alta resistência 

 

ContactCeys pincel lata 1/4 L  

ContactCeys pincel lata 1/2 L 

 

Características: 

- Fácil aplicação, com pincel 

- Alcança zonas mais difíceis 

- Evita o contacto com  

  os dedos 

- 100% eficaz 

 

Porex Ceys 

 

Características: 

-Cola esferovite, entre si e/ou       

combinado com outros  

materiais 

- Rápida adesão inicial 

- Capacidade de preenchimento 

- Resiste a 40kg /cm2 de pressão 

 



Colas de Contacto 

ContactCeys lata  

5 L, 1 L, 1/2 L, 1/4 L 

 

Características: 

- Cola 100% flexível 

- Cola de contacto com impacto 

- Colagem flexível 

- Uniões duradouras 

 

ContactCeys Control 

 

Características: 

- Rápido: 2 minutos 

- Elevado poder de adesão 

- Indicado para cristal, vidro, madeira, 

metal, espelhos, poliéster, neopreno, 

nylon, tecidos, pele, couro, metal, 

laminado plástico, cerâmica, alumínio e 

painéis em geral. 

- Especial para grandes superfícies e 

superfícies verticais. 

- Alta resistência a humidade e 

temperatura (incluindo situações em que 

existe exposição prolongada a +80º C) 

- Com prático difusor direccional 

 

Referencia Cod Barras Designação do artigo 
Cont. 
Liq. 

Un/ 
caixa 

35503401 8411519230116      Contactceys blister 30 ml 30 ml 24 

35503402 8411519230123      Contactceys blister 70 ml 70 ml 12 

503415 8411519734157      Contactceys Control 400 ml 6 
503302 8411519551013      Contactceys Esferovite 1 L 8 
503408 8411519232042      Contactceys lata 5 L 5 L 1 
503407 8411519232035      Contactceys lata 1 L 1 L 8 

503406 8411519232028      Contactceys lata 1/2 L 500 ml 12 

35503405 8411519232011      Contactceys lata 1/4 L 250 ml 18 

503413 8411519734133      Contactceys Pincel lata 1/2L 500 ml 12 

35503412 8411519734126      Contactceys Pincel lata 1/4 L 250 ml 12 

35503601 8411519231038      Contactceys transparente blister 30 ml 30 ml 24 

35503602 8411519231052      Contactceys transparente blister 70 ml 70 ml 12 

35501014 8411519420043      PorexCeys 70 ml 12 



Cola para Retrovisores  

 

Características: 

- Resiste a vibrações 

- Super rápida 

- Cola metal com vidro 

- Aplicada em seringa 

- Fácil e cómoda 

 

Cola para Tubos PVC 

  

Características: 

- Soldadura química 

- Resiste a 10kg/cm2 de pressão 

- Resistente à agua, pressão e 

vibrações 

- Uniões sem fugas 

 

CristalCeys blister  

 

Características: 

- Invisível 

- Ultra-rápida 

-Transparente depois de seca 

- Cola vidros entre si ou com 

outros materiais rígidos 

 

Plasticceys 

 

Características: 

- Cola de soldadura para união de 

plásticos duros ou rígidos, como 

PVC, poliéster, metacrilato, abs, 

plexiglas,san, e poliestereno rígido 

- Capacidade de preenchimento 

- Seca em 30 segundos 

- Transparente 

- Rápida 

- Resistente à água 

 

Especializadas 

Características: 
•Colas especializadas para 

diferentes tipos de problemas: 

retrovisores, tubos PVC, cristal, 

plásticos rígidos, vinil, parafusos,  

têxtil … 



Especializadas 

TextilCeys 

 

Características: 

- Para colar em lugar de coser. 

- Resistente à lavagem e ao ferro. 

- Para todos os tipos de tecidos 

naturais e sintéticos. 

Fixa Parafusos 

 

Características: 

- Resiste a pancadas e vibrações 

- Protege contra a corrosão 

- Resiste a óleos, combustíveis e 

dissolventes 

 

VinilCeys 

 

Características: 

- Sem remendos. 

- Transparente. 

- Flexível 

- Resistente à água. 

- Cola especial para reparar poros e 

rasgões em vinílicos, plásticos 

flexíveis, tecidos plástico e skay. 

 

Referencia Cod Barras Designação do artigo Cont. Liq. 
Un/ 

caixa 

35501020 8411519510010      Cola para Retrovisores blister 1 g 6 

35501018 8411519540017      Cola para Tubos PVC 70 ml 12 

35501022 8411519370010      CristalCeys blister 3 g 12 

35501026 8411519340068      Fixa Parafusos 6 g 12 

35501007 8411519290011      Plasticceys 30 ml 24 

35501024 8411519460018      TextilCeys 30 ml 12 

35501011 8411519280012      Vinilceys 15 ml 24 



Termofusíveis 

 

Características: 

- Colam rapidamente em todo 

o tipo de materiais 

- Têm capacidade de selar e 

de preenchimento 

- Não são condutoras de 

corrente eléctrica 

 

Pistolas termocoladoras T-20 e T-60 

 

Características: 

- Colam todo o tipo de materiais em segundos. 

- A pistola mais cómoda do mercado: com gatilho 

automático e mais segura, graças ao seu 

dispositivo anti gotejamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termofusíveis 

Referencia Cod Barras Designação do artigo Cont. Liq. Un/ caixa 

35507003 8411519415025      Barras blister 45/90 mm brancas 11 barras 24 

35507010 8411519415018      Barras blister 45/90 mm translúcidas 11 barras 24 

35507004 8411519412093      Barras Termofusíveis 180 mm brancas 500 g 6 
507012 8411519412086      Barras Termofusíveis 180 mm translúcidas 500 g 6 

35507001 8411519413038      Mini-barras Termofusíveis blister 11 barras 24 
507102 8411519413021      Pistola Termocoladora T-20 1 unidade 6 
507103 8411519771039      Pistola Termocoladora T-60 1 unidade 4 



BricoCeys blister 

Características: 

- Cola universal 

- Indicada para pequenos trabalhos de 

bricolage no lar 

- Cola todo tipo de materiais porosos 

- Cola madeira, papel, cartão, 

cerâmica, couro… 

 

FixCeysTransparente 

 

Características: 

- Cola tudo com tudo, de alta qualidade 

- Indicada para fixar todos os tipos de materiais sobre diferente 

suportes (madeira, metal, azulejos, plástico, mármore…) 

- Também cola espelhos e poliestireno expandido (esferovite). 

Resistindo ao frio, ao calor e à humidade. 

- Uma vez seco, pode-se lixar e pintar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos gerais 

Referencia Cod Barras Designação do artigo Cont. Liq. 
Un/ 

caixa 

35507302 8411519240016      Bricoceys blister 30 ml 12 

35507204 8411519110104      Fixceys transparente 20 ml 12 



ARALDIT  

Alta temperatura 
 

Características: 

- Cola epóxida capaz de 

substituir as uniões mecânicas 

- Máxima resistência térmica 

- Mantém a sua especial força de 

adesão a elevadas temperaturas 

- Isolante (resiste à passagem de 

electricidade) 

- Pode-se furar, limar, polir e 

pintar 

Características: 
•São mais resistentes 

•Dois componentes: resina + endurecedor 

•Capacidade de preenchimento 

•Resiste a golpes e vibrações 

•União de materiais de diferente natureza 

•Grande resistência química 

•É a cola mais versátil 

ARALDIT  90 Segundos 

Seringa 
 

Características: 

- Indicada para uniões de metais, 

madeiras, porcelana, cristal, 

vidro, pedras preciosas, 

mármore, couro, azulejos e 

alguns materiais plásticos. 

- Suporta temperaturas até 65⁰C 

- Não contrai nem se parte 

depois de secar 

ARALDIT  Fusion 
 

Características: 

- Resiste a forças de tracção de + 260kg/cm² 

- Resiste a temperaturas entre -40ºC a +65ºC 

- Resiste a golpes e vibrações, água, humidade, intempéries,  

  raios UV, dissolventes, óleos e gorduras.  

- Endurece em 90 segundos e permite rectificar 

- Agora mais fácil de usar e aplicar: Seringa + cânula misturadora. 

- Assegura uma mistura rápida e homogénea do produto, através da sua 

cânula exclusiva, com misturador estático de alta precisão 

- Garante uma dosagem exacta 

 

Gama Araldit 



ARALDIT  Rápido Gigante,  

Grande e Pequeno 
 

Características: 

- Não cola, une 

- Permite uniões muito rápidas e resistentes 

- Para todo o tipo de materiais 

- Endurece em 5 minutos 

- Ideal para uniões de superfícies pequenas 

- Permite uniões definitivas 

- Grande resistência a temperaturas (-60ºC a +65ºC), 

dissolventes e forças de tracção 

 

Gama Araldit 

ARALDIT  Standard Grande e pequeno 

Características: 

- Não cola, UNE 

- Para uniões estruturais de máxima resistência 

- Resiste até 350kg/ cm² 

- Resiste a golpes e vibrações 

- Tem capacidade de preenchimento 

- Para todo o tipo de materiais como: cerâmica, vidro, 

cristal, madeira, seus derivados, poliestereno expandido, 

plástico, couro, pele e tecidos 

 



Gama Araldit 

ARALDIT  Standard Seringa 
 

Características: 

- Para uniões estruturais de máxima resistência 

- Não cola, UNE 

- Resiste até 350kg/ cm² 

- Resiste a golpes e vibrações 

- Tem capacidade de preenchimento 

- Para todo o tipo de materiais como: cerâmica, vidro, cristal, 

madeira, seus derivados, poliestereno expandido, plástico, 

couro, pele e tecidos 

 

Referencia Cod Barras Designação do artigo Cont. Liq. Un/ caixa 

510401 8411519012224      Araldit 90 Segundos seringa 24 ml 12 

510335 8411519014013      Araldit Alta Temperatura 22 + 11 ml 12 

510403 8411519704037      Araldit Fusion 3 g 12 

510204 8411519010244      Araldit Rápida gigante 2 x 75 ml 12 

510203 8411519010220      Araldit Rápido grande  2 x 15 ml 12 

510202 8411519010237      Araldit Rápido pequeno 2 x 5 ml 12 

510205 8411519010268      Araldit Rápido seringa 24 ml 12 

510402 8411519011098      Araldit Rápido transparente seringa 24 ml 12 

510103 8411519010121      Araldit Standard grande 2 x 15 ml 12 

510102 8411519010138      Araldit Standard pequeno 2 x 5 ml 12 

510105 8411519011050      Araldit Standard seringa 24 ml 12 

ARALDIT  Rápido Seringa e Transparente Seringa 

Características: 

- Não cola, une 

- Cola rápida e de grande resistência 

- Endurece em 5 minutos 

- Ideal para uniões de superfícies pequenas 

- Permite uniões definitivas 

- Grande resistência à temperatura, dissolventes e 

forças de tracção 

 

 

 

 

 

 



Super Barras Reparadoras 

Características: 
• Massas de nova geração de 2 componentes 
• Facilmente moldáveis 
• Misturam-se como a plasticina 
• Para fixar, preencher, selar, reparar e reconstruir  
• De forma definitiva 
• Endurecem em poucos minutos 
• Endurecem mesmo debaixo de água 
• Podem-se lixar, furar, polir, envernizar e pintar 

 

Super Barra Reparadora 

Metal 
 

Características: 

- Todos tipos de metal: ferro, aço, 

latão, bronze, alumínio 

- Preencher fendas e fissuras 

- Selar pequenas fugas em 

canalizações, radiadores e depósitos 

- Fixar objectos na parede 

- Restaurar e reparar imperfeições 

- Reforçar uniões enfraquecidas 

- Reparar ferramentas 

- Reconstruir correntes de anéis 

metálicos 

 

Super Barra Reparadora 

Pedra 
 

Características: 

- Todos tipos de materiais de 

construção: pedra, betão, cimento, 

granito, gesso, estuque, mármore, 

cerâmica… 

- Fixar objectos sobre superfícies de 

pedra 

- Fixar parafusos em paredes 

- Preencher orifícios e fissuras de 

parede 

- Restaurar ornamentos de jardim 

- Reparar fugas em depósitos de 

fibrocimento 

- Colar azulejos 

- Reparar imperfeições em escadas e 

corrimões 

 



Super Barra Reparadora 

Madeira 
 

Características: 

- Todos tipos de madeira, inclusive 

aglomerados, placas, pranchas e MDF 

- Fixar madeira com madeira e com 

metal 

- Preencher pequenas fendas e 

fissuras 

- Restaurar móveis de madeira 

- Reconstruir as partes de madeira 

deformadas 

- Nivelar pés de mesas e cadeiras 

- Reforçar uniões debilitadas 

 

Super Barras Reparadoras 

Super Barra Reparadora  

Multiusos 
 

Características: 

- Para todo o tipo de materiais 

- Fixa azulejos, ladrilhos (mesmo na 

piscina) e pequenos objectos do lar 

- Repara armários, molduras, frisos, 

móveis… 

- Preenche pequenos furos, fendas, 

fissuras nas paredes ou móveis 

- Reconstrói imperfeições em 

escadas, janelas, varandas, portas 

Referencia Cod Barras Designação do artigo Cont. Liq. 
Un/ 

caixa 

35505025 8411519360103      Super Barra Reparadora Madeira 29 g 8 

35505026 8411519360110      Super Barra Reparadora Metal 52 g 8 

35505036 8411519750362      Super Barra Reparadora Multiusos 52 g 12 

35505027 8411519360127      Super Barra Reparadora Pedra 52 g 8 



Cerâmico 
 

Características: 

- Esmalte branco reparador de fácil aplicação. 

- Ideal para reparar golpes em superfícies esmaltadas e em 

todo o tipo de cerâmicos (porcelana, loiça, cozinhas, WC, 

banheiras, electrodomésticos...) 

- Resiste ao calor e ao frio e aos detergentes 

- Acabamento brilhante e duradouro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Branqueador de Juntas 
 

Características: 

- Retocador que renova as juntas entre azulejos de cozinhas, 

banhos e pavimentos 

-Com anti-bactericida que evita o aparecimento de mofo 

- Anti-derrapante 

- Resistente à água 

- Máxima precisão na aplicação (ponta reversível) 

- Fácil, cómodo e limpo 

Restauradores e Reparadores 



Restauradores e Reparadores 

Reparador Fibra Vidro 
 

Características: 

- Massa reparadora flexível bicomponente 

- Repara e preenche buracos, fendas e imperfeições 

causados pela corrosão 

- Flexível, resistente e pintável  

- Indicado para fibra de vidro, plásticos e outros materiais 

- Indicado para reparar fendas em automóveis e caravanas 

 

Reparador Furos 
 

Características: 

-Kit de reparação: cola + remendos 

- Indispensável para reparar com extrema precisão e rapidez 

os furos em câmaras de bicicleta, motocicletas e ciclomotores 

- Flexível e resistente 

- Máxima segurança 

 

Referencia Cod Barras Designação do artigo Cont. Liq. 
Un/ 

caixa 

505122 8411519751222      Branqueador de Juntas Ceys 7,4 ml 12 

35505101 8411519440010      Cerâmico 15 ml 12 

35505002 8411519590012      Reparador de Fibra de Vidro 120ml + 6ml 6 

505003 8411519470017      Reparador de Furos 5 ml 12 



Restauradores e Retocadores 

Restauradores de Madeira 
 

Características: 

- Massas para restaurar e reparar todo o tipo de madeiras, duras 

ou macias, assim como aglomerados, placas e pranchas 

- Indicada para restaurar pequenos buracos, fendas, fissuras e 

rachadelas em móveis, marcos de portas e janelas e madeira 

em geral 

- Interior e exterior 

- Permite lixar, encerar e envernizar 

  

 

Retocadores de Madeira 
 

Características: 

- Marcador indispensável para dissimular marcas anti-estéticas 

(arranhões, riscos, marcas) que degradam o acabamento dos 

móveis, instrumentos musicais antiguidades e objectos de 

madeira  

- Devolve aos móveis o seu aspecto original 

- Acabamentos perfeitos 

- Resiste à água e fricção e seca rapidamente 

Referencia Cod Barras Designação do artigo Cont. Liq. Un/ caixa 

505111 8411519520040      Restaurador para Madeira Acaju 40 g 12 

505110 8411519520033      Restaurador para Madeira Carvalho 40 g 12 

505109 8411519520026      Restaurador para Madeira Mogno Sapeli 40 g 12 

505112 8411519520057      Restaurador para Madeira Nogueira 40 g 12 

505116 8411519520149      Restaurador para Madeira Pinho 40 g 12 

505113 8411519520064      Restaurador para Madeira Teca 40 g 12 

505204 8411519530049      Retocador para Madeira blister Acaju 1 marcador 12 

505213 8411519530131      Retocador para Madeira blister Carvalho 1 marcador 12 

505214 8411519530148      Retocador para Madeira blister Cerejeira 1 marcador 12 

505203 8411519530032      Retocador para Madeira blister Goiabeira 1 marcador 12 
505202 8411519530025      Retocador para Madeira blister Nogueira 1 marcador 12 
505205 8411519530056      Retocador para Madeira blister Pinho 1 marcador 12 



Colas de Montagem 

Características: 
 Super resistente; elasticidade permanente 
 100% aderência 
 Grande resistência final 
 Grande poder de preenchimento 
 Acabamentos limpos 
 

 
Montack s/pregos e s/ Parafusos 

blister/ cartucho 
 

Características: 

- Cola à base de neopreno 

- Todo o tipo de materiais sobre 

diferentes suportes 

- Indicado para madeira, metal, 

plástico, pedra, betão, gesso, cimento, 

ladrilho e azulejos 

- Permite aplicações em superfícies 

irregulares 

- Força de rotura: 90 kg/cm2 

- Resiste à humidade e temperaturas (-

20ºC e +110ºC) 

 

Montack Transparente s/pregos e s/ 

Parafusos blister/ cartucho 
 

Características: 

- 100% transparente 

- Indicado para espelhos e poliestireno 

expandido, cristal, vidro, metacrilato, 

policarbonato, poliéster 

- Força de rotura: 50 kg/cm2 

- Resiste à humidade e temperaturas (-

20ºC e +90ºC) 

 



Colas de Montagem 

Características: 
 Uniões Express - aderência inicial imediata 
 Grande poder de preenchimento 
 Especial para aplicações verticais 
 Interior e exterior 
 

 

Montack Express blister e cartucho 
 

Características: 

- Cola de imediato e fixa firmemente 

- Máxima resistência a forças de 

tracção, golpes e vibrações, intempérie 

e mudanças de temperatura 

- Permite aplicações sobre superfícies 

irregulares 

- Especial para trabalhos rápidos e 

aplicações verticais 

-.Força de rotura: 50 kg/cm2 

- Resistência térmica: +90⁰C 

Montack Express Plus Tubo 
 

Características: 

- Cola rápida de aderência imediata 

- Colagem permanente 

- Resiste entre -15ºC e +80ºC  

- Grande poder de preenchimento 

- Todo tipo de superfícies: 

Porosas e não porosas 

Superfícies delicadas 

Superfícies húmidas 

Montack Express Fita 
 

Características: 

- Fita de dupla face de máxima polivalência 

- Alta resistência 

- Eficácia: agarra de imediato 

- Interior e exterior 

- Uso fácil 



Colas de Montagem 

Montack Desmontável 
 

Características: 
Nova geraçao de colas de montagem, que adere 
eficazmente e que se pode remover de uma forma 
fácil e limpa, mesmo passado algum tempo 
- Bricolage, decoração, montagem, sinalização 
- Tecnologia Peel-Off 
- Colagem forte e duradoura 
- Descola mesmo passado algum tempo 

De forma FÁCIL 
LIMPA – não deixa resíduos 
Deixando os objectos como novos 

 
 

Referencia Cod Barras Designação do artigo Cont. Liq. 
Un/ 

caixa 

35507236 8411519772364      Montack Express blister 100 ml 12 

35507234 8411519772340      Montack Express Cartucho 300 ml 15 

35507241 8411519772418      Montack Express Plus tubo 170 ml 12 

35507240 8411519772401      Montack Express Fita 
2,5m x 
19mm 

12 

35507245 8411519772456      Montack Desmontável tubo 125 g 12 

35507213 8411519110173      Montack s/ Pregos e Parafusos blister 100 ml 12 

35507211 8411519110166      Montack s/ Pregos e s/ Parafusos 300 ml 15 

35507227 8411519772272      Montack Transparente blister 100 ml 12 

35507224 8411519772241      Montack Transparente s/ Pregos e s/ Parafusos 300 ml 15 



Espuma de Poliuretano 

Espumax Control Total 
 

Características: 

- Espuma de poliuretano de alta expansão (300%) 

- Para trabalhos de selagem, preenchimento e 

isolamento acústico e térmico 

- Uma vez aplicada, expande até 40 litros 

- Expansão e dosagem controladas  

- Embalagem multi-posição 360º 

- Válvula de segurança 

- Canula reutilizável 

 

 

Referencia Cod Barras Designação do artigo Cont. Liq. 
Un/ 

caixa 

504820 8411519748208      Espumax Control Total 500 ml 12 

APLICAÇÕES: 

 Montagem e fixação de marcos de 
portas e janelas 
 Isolamento de condutas de água e 
instalações eléctricas 
 Preenchimento de orifícios e cavidades 
entre paredes, tectos e divisórias 
 Fixação de instalações de aquecimento, 
ventilação e ar condicionado 



Sellaceys Cozinhas e Banhos Xpress 

Blister / Cartucho  Branco / translúcido 
 

Características: 

- Resiste à temperatura e humidade 

- Anti bacteriano 

- Anti mofo 

- Com fungicida de alta eficácia 

- Não enegrece, não amarelece 

- Secagem rápida 

 

Sellaceys Cozinhas e Banhos  

Cartucho branco/translúcido 
 

Características:  

- Selagem de juntas em cozinhas, 

lava louças, banheiras, duches, 

lavabos, sanitários, fogões, 

canalizações. 

- Impermeabilidade total. 

- Sem cheiro 

- Fácil de limpar 

 

Silicones 

Características: 
 Excelente aderência 

 Resistentes à água 

 Não enegrecem 

 

Sellaceys blister branco /translúcido 
 

Características: 

- Multiusos 

- Evita infiltrações de água, ar e humidade 

- Não se contrai, nem enegrece 

- Resiste à humidade, ao frio e ao calor 

- Impermeabilidade permanente. 

Sellaceys Fendas  

Cartucho Branco 
 

Características: 

- Não se contrai. Pintável. 

- Selagem de juntas com 

movimento em edifícios, 

pavimentos, condutas, portas e 

janelas. 

- Selagem de fendas e fissuras 

em estuque, gesso ou 

elementos pré-fabricados. 

 



Silicones 

Sellaceys Fendas Pintado Xpress 

cartucho 280 ml, tubo 125 ml 
 

Características: 

- Pintável em 30 minutos 

- Flexível, não se contrai 

- Elevada aderência 

- Resistência ao movimento e humidade 

- Fácil de limpar, não enegrece 

- Interior e Exterior 

- Isola, Alisa e Repara 

- Todo o tipo de juntas, excepto espelhos 

 

Sellaceys Vidros e Cristais  

cartucho branco/translúcido 
 

Características: 

- Resistência Ultra violeta. 

- Resiste à intempérie 

- Excelente aderência 

- Montagem e selagem de vidros sobre 

todos os tipos de suportes: Alumínio, 

PVC, alumínio anodizado, madeira 

 

Sellaceys Silicone Ácido 

Universal Translúcido 
 

Características: 

- Grande versatilidade 

- Elasticidade permanente. 

- Não se contrai nem enegrece 

- Transparente. 

- Para selar, isolar e preencher 

- Impermeabilidade permanente. 

 

Sellaceys Alisa Silicone 

Sellaceys Elimina Silicone 

 

Características: 

- Espátula para alisar  

cordões de silicone 

- Espátula para eliminar 

cordões de silicone 

- Sem riscos 

- Juntas sempre limpas e 

higiénicas 

 

SellaCeys Casa Fita 
 

Características: 

- Auto adesivo resistente à água 

- Lavável, não enegrece 

- Selagem de banheiras e bases 

de cabines de duche, de todo o 

tipo de juntas com humidade 

- Selagem de bancas de cozinha 

- Selagem de chão de lavabos 

- Selagem do interior de janelas 

 



Silicones 

Sellaceys Silicone Ácido Alta Qualidade 

cartucho Branco/ translúcido 
 

Características: 

- Máxima aderência. 

- Não se contrai 

- Para selar, isolar e preencher 

- Impermeabilidade permanente. 

- Sem dissolventes, 100% silicone 

 

Sellaceys Silicone Construção 

Branco/ translúcido 
 

Características: 

- Silicone alta qualidade 

- Para colar e vedar materiais em trabalhos de construção: 

 fachadas, pavimentos, terraços, telhados 

 juntas de obra e de dilatação 

 juntas e fendas de alto movimento 

 juntas em condutas de água 

 

Sellaceys Long Duração 

Branco/ translúcido 
 

Características: 

- Silicone longa duração 

- Silicone que não enegrece: 

Especialmente indicado para: 

 Casas de banho 

 Banheiras 

Cozinhas 

 



Colas & Veda 

Características: 
•Máxima polivalência 
•Super Resistente 100 kg 
•Ultra elástico 420% 
•Tempo de secagem: 25 minutos 
•Inclusive sobre superfícies Húmidas. 
•Aplicações: cimentos, galvanizados, madeiras, plásticos, 
metais, mármores, etc. 

 

Tri- Action Ceys 
 

Características: 

- Cola, repara e veda 

- Máxima Aderência, Ultra elástico 

- Super resistente 

- Cola e veda uma multiplicidade de materiais 

inclusivamente em superfícies húmidas. 

- Grande capacidade de preenchimento 

 

MS- Tech  tubo branco/transparente 
 

Características: 

-Cola e sela uma multiplicidade de materiais 

- Inclusive sobre superfícies húmidas 

- Super resistente, ultra elástico 
- Resistência à tracção superior a 100kg/cm2 
- Elasticidade de 420% 

- Permite uniões flexíveis e juntas permanentemente elásticas 

- Pintável, enquanto húmido e durante as primeiras 24h 

- Não contém dissolventes; não ataca superfícies. 

 



Colas & Veda 

MS- Tech  cartucho branco/ transparente/ cinzento 
 

Características: 

- MÁXIMA POLIVALÊNCIA 

-Cola e sela uma multiplicidade de materiais 

- Inclusive sobre superfícies húmidas 

- Super resistente, ultra elástico 

- Resistência à tracção superior a 100kg/4cm2. 

- Elasticidade 420%: permite uniões flexíveis e juntas sempre elásticas 

que absorvem movimentos de dilatação e contracção 

- Pintável, enquanto húmido e durante as primeiras 24h 

- Não contém dissolventes; não ataca superfícies. 

 

Referencia Cod Barras Designação do artigo Cont. Liq. 
Un/ 

caixa 

35507216 8411519772166      Ms-Tech cartucho Ceys 290 ml 12 

35507226 8411519772265      Ms-Tech cartucho transparente Ceys 290 ml 12 

507220 8411519772203      Ms-Tech cartucho cinzento Ceys 290 ml 12 

35507232 8411519772326      Ms Tech blister branco 125 ml 12 

35507242 8411519772425      Ms Tech blister transparente  125 ml 12 

35507228 8411519772289      Tri-Action Ceys 10 g 12 



TackCeys Bricofita 

TackCeys Bricofita pré-cortada 
 

Características: 

- Cola instantânea 

- Alto rendimento 

- Dupla face; Extra Forte 

- Para fixar e reparar 

- Fácil e limpo 

- Fórmula especial sem dissolventes 

- Adere sobre metal, azulejos, plástico, 

cristal e madeira envernizada 

- Flexível, grande capacidade de 

adaptação a superfícies irregulares 

- Fixação permanente 

 

Fita Americana Tackceys 

TackCeys BricoFita Azulejos e Banhos 
 

Características: 

-Fixação instantânea mais fácil e segura para os azulejos de 

cozinhas e casas de banho 

- Indicado também para a fixação de espelhos 

- Máxima aderência inicial: alcança 96% da sua resistência de 

forma imediata após 5 segundos 

- Ultra forte: 3 cm fita =1 kg 

- Resistência à humidade: estrutura de “microcélulas fechadas” 

- Absorve a água 

- Adaptável a pequenas irregularidades, compensa danos e 

desníveis dos azulejos 

A tecnologia PSS (Pressure Sensitive 
Surface), permite que a fita penetre 
nos poros dos materiais a colar, ao 
fazer pressão, obtendo assim 
ancoragens tão efectivas como 
obteríamos com uma cola liquida. 



Fita Americana Tackceys 

TackCeys Crick 
 

Características: 

- Permite fixar e retirar de forma muito fácil. 

- Fixação Ultra resistente. 

- Resistente à humidade 

- Óptima adesão sobre a maioria de superfícies. 

- Soluções práticas. 

- Tecnologia Mushroom, em fórmula de cogumelo. 

 

TackCeys Fita Americana 5 mt e 25 mt 
 

Características: 

- Cola revolucionária em forma de fita 

- Repara, fixa, une e isola 

- É 100% impermeável ao ar e á água 

- Forte aderência sobre múltiplos materiais  

- Recomendado para grandes aplicações em casa 

e de âmbito profissional 

 

TackCeys Estica e Isola Negro 

 

Características: 

- Isolante Eléctrico   

- Auto-soldável   

- Tecnologia Autovulcanizante 

- Uniões Eléctricas 

- Acabamentos de alta segurança 

- Especialmente indicada para cabos exteriores em contacto permanente com 

a água e de alta voltagem (alta tensão) 

- Uniões eléctricas jardim, fachadas, subaquáticas, … 

- Reparação de cabos danificados em electrodomésticos 

- Em 5 minutos funde-se consigo mesmo (tecnologia autovulcanizante), 

formando uma barreira isolante eléctrica e impermeável. 

 



Fita Americana Tackceys 

TackCeys Estica e Veda Branco 
 

Características: 

- Vedante de tubos, condutas e mangueiras. 

- Para fugas / escapes que se produzem em tubagens ou condutas 

- Canalizações plásticas e metálicas 

- Condutas de aquecimento, piscinas e rega 

- Tubos de pressão, PVC, polietileno 

- Mangas em Automóveis; Náutica 

- Chaves de passagem, roscas de torneiras 

- 100% impermeável à água e vapor 

 

TackCeys Tiras Anti-Deslizantes 

Banheiras e Duches 

Brancas/transparentes 
 

Características: 

- Para prevenir escorregadelas em 

piscinas, banheiras, duches ou  

qualquer superfície que esteja  

em permanente contacto  

com a água 

-Tiras pré-cortadas 

- Fácil aplicação  

- Interior e exterior 

TackCeys Fitas Anti-deslizantes  

Cinzenta e Preta 
 

Características: 

- Alta resistência  ao desgaste e 

intempéries 

- Previne escorregadelas  

em todo o tipo de  

superfícies 

- Máxima aderência 

- Máxima segurança 

Referencia Cod Barras Designação do artigo Cont. Liq. 
Un/ 

caixa 
507603 8411519776034      Tack Ceys 25 m 25 m 12 
507601 8411519776010      Tack Ceys 5 m 5 m 12 

507622 8411519776225      Tack Ceys Brico Fita pré-cortada 9 x (5cm x19mm) 12 

35507619 8411519776195      Tack Ceys BricoFita 1,5m x 19mm 12 
35507640 8411519776409      Tack Ceys BricoFita Azulejos e Banhos 1,5m x 19mm 12 
35507623 8411519776232      TackCeys Crick 4 x (7cm x25mm) 12 

507701 8411519777017      Tackceys Estica e Isola Negro 3m x 19 mm 12 

507702 8411519777024      Tackceys Estica e Veda Branco 3m x 19 mm 12 
507613 8411519776133      TackCeys Fita Cinzenta Antideslizantes 5m x 25 mm 12 

507612 8411519776126      TackCeys Fita Preta Antideslizantes 5m x 25 mm 12 

507614 8411519776140      TackCeys Tiras Antidesl. Brancas Banheiras e Duche 8 x (25 x2,5 cm) 12 

507615 8411519776157      TackCeys Tiras Antidesl. Transparentes Banheiras e Duche 8 x (25 x2,5 cm) 12 



Fitas de Calafetagem de Silicone 
 

Características: 

- Fitas de silicone auto-adesivas universais 

- Alto poder de adesão 

- Tecnologia Omega Flex 

- Impermeável 

- Elasticidade de 370% 

- Fácil de limpar 

- Duração 15 anos 

 

 

Fitas Calafetagem Climatic 

Características: 
• Fitas de Calafetagem auto-adesivas 
• Para isolamento de portas e janelas em qualquer 
material, do frio, da chuva, ruído, contaminação e pó 
• Alto-rendimento.  

Referencia Cod Barras Designação do artigo Cont. Liq. 
Un/ 

caixa 

507903 8411519779035      Fita Calafetagem Branca 6x12 Climatic 6m x 12 mm 12 

507901 8411519779011      Fita Calafetagem Branca 6x9 Climatic 6m x 9mm 12 

507904 8411519779042      Fita Calafetagem Castanha 6x12 Climatic 6m x 12 mm 12 

507902 8411519779028      Fita Calafetagem Castanha 6x9 Climatic 6m x 9mm 12 

507910 8411519779103      Fita Calafetagem Silicone Castanha Climatic 6 m (2 x3 m) 12 

507909 8411519779097      Fita Calafetagem Silicone Transparente Climatic 6 m (2 x3 m) 12 

Fitas Calafetagem auto-adesivas 
 

Características: 

- Fitas auto-adesivas de espuma PVC 

- Com micro-ventosas 

- Protege de agentes externos 

- Resiste a + de 1000 utilizações 

- Elasticidade de 200% 

- Duração 8 anos 

 

 



Bucha Química 

Características: 
•Bi-componente 
•Assegura uma fixação extremamente resistente sobre 
suportes ocos, frágeis ou compactos. 
•Endurece em 6 minutos. 
•Ideal para fixações em que exista risco de quebra da 
superfície. 

 

Taco químico Polyester 900 kg 
 

Características: 

- Produto bi-componente formado por  uma resina sintética + 

um catalizador 

- Elevada capacidade de resistir a cargas (900 kg) 

- Reforçar suportes frágeis com risco de quebra 

- Instalar elementos frágeis em planos verticais ou 

directamente em tectos 

- Aplicação em multiplicidade de suportes e materiais porosos 

ou maciços (ladrilho, betão, cimento, pedra natural, madeira…) 

 

Para todo o tipo de suportes 

Ocos Maciços 



Bucha Química 

 Buchas químicas 9*50 mm 

 Buchas químicas 13*85 mm 

 Canulas misturadoras 

 

Taco químico Vinylester 

 

Características: 

- Alta resistência à água, humidade e Imersão 

- Produto para grandes cargas 1400 KG 

- Tem homologação Europeia 

- Resistência ao fogo (F120) 

- Evita a corrosão 

 

Referencia Cod Barras Designação do artigo Cont. Liq. 
Un/ 

caixa 

901616 8411519916164      Buchas quimicas  9*50 mm 9 x 50 mm 12 
901615 8411519916157      Buchas quimicas 13*85 mm 13 x 85 mm 12 
901611 8411519916119      Cânulas misturadoras taco quimico 10 canulas 10 
901610 8411519916102      Taco químico polyester 900 kg 300 ml 10 

901620 8411519916201      Taco químico vinylester 2000 kg 300 ml 10 

2.000 kg 



Colas de decoração 

Cola para Poliestireno Expandido 1 kg 
 

Características: 

- Cola estireno-acrílica. Rendimento: 2m²/kg 

- Para colar rolos ou pedaços de poliestireno entre si ou 

galvanizados, cimento, gesso, madeira, betão, etc. 

- Endurecimento total: 24 horas 

- Temperatura de aplicação: de + 10⁰ C a + 30⁰ C 

 

Cola para Azulejos 1 kg e 5 kg 
 

Características: 

- Cola acrílica. Rendimento: 1m²/Kg 

- Para colar azulejos e todo tipo de revestimentos cerâmicos 

sobre solos e paredes de betão, gesso, madeira, etc. 

- É de cor branca e uma vez seco fica transparente. 

- Endurecimento total: 24 horas 

- Temperatura de aplicação: de + 10⁰ C a + 30⁰ C 

 

 Cola para Cortiças e Plásticos 1 kg e 5 kg 
 

Características: 

- Cola acrílica. Rendimento: 4m²/kg 

- Para rolos ou cortiça em revestimentos têxteis e plásticos, 

sobre gesso, cimento, madeira, etc. 

- Endurecimento total: 24 horas 

- Temperatura de aplicação: de + 10⁰ C a + 30⁰ C 

 

 

Referencia Cod Barras Designação do artigo Cont. Liq. 
Un/ 

caixa 

504705 8411519550030      Cola para azulejos 1 kg 1 kg 8 

504706 8411519551037      Cola para azulejos 5 kg 5 kg 1 

504712 8411519550078      Cola p.ª cortiças e plásticos 1 kg 1 kg 8 

504714 8411519551075      Cola p.ª cortiças e plásticos 5 kg 5 kg 1 

504703 8411519550023      Cola p.ª poliestireno expandido 1 kg 1 kg 8 

Características: 
• Colas para decorar 
• Para diferentes utilizações; azulejos, cortiças e 
plásticos, poliestireno expandido 
• Sem dissolventes. Permite rectificar durante 
os primeiros minutos 

 



Massas de Construção 

Massa de Preenchimento 
 

Características: 

- Permite preencher todos os 

buracos e fendas profundas sobre 

todo o tipo de suportes como, 

gesso, cimento, pedra, ladrilho, 

plástico rígido, metal, vidro, 

madeira 

- Moldável e Pintável 

 

 

 

Características: 
 Prontas a usar 

 A forma mais rápida e fácil de preencher 

fendas, fissuras e buracos em todo o tipo de 

superfícies 

 

Massa para Alisar e Nivelar 
 

Características: 

- Permite um acabamento perfeito 

em gesso, cimento, estuque, etc.  

- Para usar antes de pintar 

- Elimina pequenas irregularidades 

 

 

Massa para Reparar Madeira 
 

Características: 

- Repara buracos, fendas, juntas e 

defeitos em todo o tipo de madeiras.  

- Tem capacidade de preenchimento e 

pode-se aplicar inclusive em uniões de 

madeira com outros materiais.  

- Não contrai, não enegrece 

- Sem dissolventes; resiste à água. 

- Pode-se lixar, pintar e envernizar 

 

 

Massa Rápida 
 

Características: 

- Preenche pequenos buracos e 

fendas provocados por pregos ou 

parafusos.  

- Seca em 15 minutos. Pintável. 

- Adere a qualquer suporte 

 

 

Massa para Fixar Azulejos 
 

Características: 

- Cola todo o tipo de cerámicas, 

azulejos, ladrilhos, etc.  

- Repara azulejos partidos 

- Cola em combinações diferentes: 

gesso, cimento, cristal e cerâmicas mais 

antigas. 

- Grande poder de adesão 

 

 

Massa para Juntas entre Azulejos 
 

Características: 

- Preenche  juntas entre cerâmicas, 

azulejos, ladrilhos, etc. 

-Juntas sempre brancas 

- Contém  fungicida -  anti-mofo 

 

 



Massas de Construção 

Massa Tapa Fendas PlastCeys 
 

Características: 

- Repara todo o tipo de fendas, 

fissuras e buracos sobre qualquer 

superfície.  

- Alisa paredes 

- Interior e exterior.  

- Pode-se lixar e pintar 

 

 

Pasta Niveladora Interiores 
 

Características: 

- Nivela de imediato as pequenas 

irregularidades, fissuras e fendas das 

superficies, antes de pintar ou aplicar 

papel de parede. 

- Não faz grumos 

- Adere com facilidade 

 

 
Pasta Niveladora Exteriores 
 

Características: 

- Para alisar e nivelar num instante 

pequenas irregularidades (até 1 cm) 

em superficies exteriores. 

- Anti-mofo 

- Resiste a intempéries 

- Facilmente moldável 

- Não contrai 

 

 

Pronta  
a usar 

Pronta  
a usar 

Massa Refractária 1500ºC 
 

Características: 

- Massa inorgânica para reparação 

de fissuras ou selagem de juntas sem 

movimento submetidas a altas 

temperaturas. Cor negra. 

- Excelente aderência sobre  

materiais resistentes ao fogo 

- Não inflamável 

 

 

Ceys Antes de Pintar 
 

Características: 

- Massa tapa fendas pronta a usar 

- Com espátula incorporada 

- Para preparar as paredes antes de 

as pintar de forma fácil e limpa 

- Com “microfiller technology”:     

.preenche a fenda 

.reduz o tempo de secagem 

.facilita a aplicação 

.facilita o nivelamento 

.perda volume mínima 

 



Massas de Construção 

Referencia Cod Barras Designação do artigo Cont. Liq. 
Un/ 

caixa 

502606 8411519112047      Massa de Preenchimento Ceys 200 ml 12 

502607 8411519112054      Massa p.ª Alisar e Nivelar Ceys 200 ml 12 

502605 8411519112030      Massa p.ª Fixar Azulejos Ceys 200 ml 12 

502604 8411519112023      Massa p.ª Juntas entre Azulejos Ceys 200 ml 12 

502609 8411519112078      Massa p.ª Reparar Madeira Ceys 200 ml 12 

502608 8411519112061      Massa Rápida Ceys 200 ml 12 

504512 8411519111118      Massa Tapa Fendas - Plastceys 250 ml 12 

506301 8411519763010       Massa Refractária Ceys 310 ml 15 

502602 8411519114027      Pasta niveladora exteriores 1 kg 12 

502601 8411519114010      Pasta niveladora interiores 1 kg 12 

505605 8411660356055      Ceys Before Painting 125 ml 12 

Ceys Antes de Pintar 
 

Características: 

- Massa tapa fendas pronta a usar 

- Com espátula incorporada 

- Para preparar as paredes antes de as pintar de forma fácil e limpa 

- Com “microfiller technology”: máximo rendimento  

.preenche a fenda 

.reduz o tempo de secagem 

.facilita a aplicação 

.facilita o nivelamento 

.perda volume mínima 

 

http://www.agefotostock.com/age/castellano/enim01.asp?foto=6988184&light=&foto_clave=VAE-U10217803


SOLUÇÃO TOTAL CONTRA A HUMIDADE 



INFILTRAÇÕES DE CHUVA 

BORRACHA ACRÍLICA COM FIBRAS: 
Revestimento IMPERMEABILIZANTE ANTI-INFILTRAÇÕES  

Borracha Liquida / Membrana Elástica 

 Facilidade 
 Toxicidade / Odor 
 Fiabilidade 
 Ponto de Fissuras 
 Resistência UV 
 Elasticidade 
 Fácil reparação 
 Custo 

 Facilidade 
 Toxicidade / 

Odor 
 Fiabilidade 
 Ponto de 

Fissuras 
 Resistência UV 
 Elasticidade 
 Fácil reparação 
 Custo 

Borracha Acrílica com Fibras 

Trabalhos de impermeabilização e reparação de infiltrações em: 
• Coberturas de telha (inclusive em mau estado), fibrocimento  
ou madeira não degradadas 
• Telhados, coberturas planas e terraços não transitáveis 
• Terraços visitáveis inclinados (mínimo 3%) 
• Tubos, caleiras, calhas e esgotos 
• Ligações entre telhados e paredes verticais em chaminés, claraboias, 
etc…  
Preenchimento de pequenas fissuras e fendas (1 mm) 
Reforçado com Fibra para proporcionar maior resistência mecânica 
Extrema resistência à intempérie e raios UV 
Transpirável. Permeável ao vapor de água, não provoca condensação 



HIDROFUGANTE LIQUIDO COM 
ANTI-MOFO: 

IMPERMEABILIZANTE INCOLOR 
PAREDES EXTERIORES E MUROS 

• Impermeabilizante incolor ideal para proteger 
paredes exteriores e muros de infiltrações de 
água.  

• Solução para fendas visíveis em fachadas e 
muros exteriores ou juntas mal fechadas, 
situações de deterioração dos sistemas de 
impermeabilização anteriores e de degradação 
natural das fachadas 

• Barreira Invisível contra a água, humidade e 
mofo em fachadas e muros de materiais porosos 

• Indicado para todo o tipo de suportes minerais 

 100% Impermeável 
 Alta resistência aos raios 

UV 
 Grande  capacidade de 

penetração 
 Longa Duração 
 Efeito permanente 
 Alto Rendimento 
 Rendimento  1L = 3m2 



PINTURA ANTI-HUMIDADE 
ESPECIAL PARA PAREDES DE BANHOS  

E DIVISÕES DE  INTERIORES 

 Tratamento impermeabilizante que elimina 
problemas de humidade provocados pela 
condensação em paredes e tectos 

  Para interior e exterior 
 Adere perfeitamente sobre superfícies húmidas, 

desde que não degradadas em excesso pela 
humidade persistente. 

 Aplicável em banhos, cozinhas, sótãos, garagens 
e em ambientes interiores de pouca ventilação 

 Eficaz no interior em paredes frias viradas a 
Norte e no exterior, nomeadamente em estufas 
com frio extremo 

 Película de isolamento térmico (permite 
isolar a parede da temperatura externa 
e da temperatura interior  - o vapor de 
água em contacto com a parede fria é o 
principal motivo da condensação) 

 Não necessita de tratamento prévio.  
 Secagem 24h 
 É pintável 



• Repara e preenche com uma só camada as infiltrações 
em telhados e terraços.  
• Veda juntas em calhas metálicas, fibrocimento, etc 
• Repara e veda fendas e fissuras em claraboias.  
• Sela juntas entre chaminés e telhados.  
• QUALIDADE PROFISSIONAL: REFORÇADO COM FIBRAS 
• Aplicável sob qualquer condição atmosférica 
• Aplicável sobre qualquer suporte (inclusive húmido) 
• Elevada aderência, elasticidade e resistência ao 
desgaste. 
• Resistente a água estancada. Aplicável mesmo 
debaixo de água 
• Pode-se pintar. 

IMPERMEABILIZANTE 
INSTANTÂNEO 

• 100% Impermeável 
• Alta resistência aos raios UV 
• Resistência a intempéries (-30ºC a 
+80ºC) 
• Flexível mesmo a baixas 
temperaturas  
• Autoadesivo 
• Pode-se pintar 

BANDA BUTÍLICA 
IMPERMEÁVEL 



GARAGENS, CAVES E DEPÓSITOS: 
Argamassa Barreira contra a Humidade 

• Solução para infiltrações de água em caves, garagens, depósitos e 
piscinas 
• Forma uma barreira contra a água. 
• Evita a entrada de água em caves e impede fugas em depósitos e 
piscinas.  
 

As humidades por infiltração de água através do solo provocam a 
aparição de grandes quantidades de água em compartimentos situados 
debaixo da terra. Esta humidade interior degrada a pintura, o gesso, os 
papéis pintados, carpetes, parquetes, etc. Além disso, o excesso de 
humidade é prejudicial à saúde e à estrutura da habitação. É habitual 
que os depósitos e piscinas sofram, com o passar do tempo, uma 
degradação progressiva devido a movimentos do terreno e dilatação da 
estrutura. Isto provoca o aparecimento de fendas e pequenas fissuras, 
que servirão de vias de fuga da água contida nesses depósitos e piscinas.  

Aguastop Garagens Caves e 
Depósitos  

• Confere resistência extra à 
humidade constante.  

• Actua como barreira tanto para 
a água proveniente da superfície 

como para a que está em 
contacto directo com piscinas ou 

depósitos. 



Referencia Cod Barras Designação do artigo Cont. Liq. Un/ caixa 

 901 003 841 1519 91003 2 AGUASTOP BANDA IMP BUTIL TELHA 15CMX10M 15 cm x 10 m 4 

 901 004 842 9243 31027 1 AGUASTOP BANDA IMP BUTIL CINZA 15CMX10M 15 cm x 10 m 4 

 901 005 842 9243 31017 2 AGUASTOP BANDA IMP BUTIL CINZA 10CMX10M 10 cm x 10 m 6 

 901 006 841 1519 91006 3 AGUASTOP BANDA IMP BUTIL TELHA 10CMX10M 10 cm x 10 m 6 

 901 008 841 1519 91008 7 AGUASTOP BANDA IMP BUTIL TELHA 30CMX10M 30 cm x 10 m 2 

 902 801 841 1519 92801 3 AGUASTOP IMPERMEABILIZANTE INSTANTANEO 1KG 1 kg 6 

 902 802 841 1519 92802 0 AGUASTOP IMPERMEABILIZANTE INSTANTANEO 6KG 6 kg 1 

 902 805 841 1519 92805 1 AGUASTOP HIDROFUGANTE LIQ. COM ANTI-MOFO 2,5 L 4 

 902 806 841 1519 92806 8 AGUASTOP IMPERMEABILIZANTE CARTUCHO 300 ml 12 

 902 807 841 1519 92807 5 AGUASTOP PINTURA ANTI-HUMIDADE 1 KG 1 kg 6 

 902 808 841 1519 92808 2 AGUASTOP GARAGENS CAVES E DEPÓSITOS 5 KG 5 kg 2 

 903 301 841 1519 93301 7 AGUASTOP BORRAC ACRIL FIBRAS VERMEL 5 KG 5 kg 2 

 903 302 841 1519 93302 4 AGUASTOP BORRAC ACRIL FIBRAS TELHA 5 KG 5 kg 2 

 903 303 841 1519 93303 1 AGUASTOP BORRAC ACRIL FIBRAS CINZA 5 KG 5 kg 2 

 903 304 841 1519 93304 8 AGUASTOP BORRAC ACRIL FIBRAS BRANCA 5 KG 5 kg 2 

 903 305 841 1519 93305 5 AGUASTOP BORRAC ACRIL FIBRAS VERM 20 KG 20 kg 1 

 903 306 841 1519 93306 2 AGUASTOP BORRAC ACRIL FIBRAS TELHA 20 KG 20 kg 1 

 903 307 841 1519 93307 9 AGUASTOP BORRAC ACRIL FIBRAS CINZA 20 KG 20 kg 1 

 903 308 841 1519 93308 6 AGUASTOP BORRAC ACRIL FIBRAS BRANC 20 KG 20 kg 1 



Ceys conserta tudo – o especialista em bricolage 


