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TTIINNTTAASS  RROOBBBBIIAALLAACC  LLAANNÇÇAA  SSIITTEE  SSOOBBRREE  
IISSOOLLAAMMEENNTTOO  TTÉÉRRMMIICCOO  PPEELLOO  EEXXTTEERRIIOORR  

 

www.viero.com.pt 
 

 

Lisboa, Outubro de 2010 – A empresa Tintas Robbialac, S.A, acaba de lançar o site 

www.viero.com.pt, um site destinado a profissionais e exclusivamente dedicado ao 

Isolamento Térmico pelo Exterior. 

 

Detentora da marca Viero, que através do sistema Cappotto é especialista e líder há 22 

anos em isolamento térmico pelo exterior, a Tintas Robbialac pretende com este site 

oferecer a todos os profissionais uma plataforma onde podem encontrar todas as 

informações necessárias para a realização dos seus projectos. 

 

Assumindo-se como um instrumento útil de consulta, pesquisa e orientação, o site 

www.viero.com.pt apresenta várias áreas onde o utilizador poderá encontrar informações 

sobre o sistema Cappotto e os seus produtos; vantagens, componentes e acabamentos do 

sistema; exemplos de obras, de grande e pequena dimensão e de obras novas e de 

reabilitação. 

 

O site oferece, ainda, pormenores construtivos desenhados pela Viero para consulta quer 

do aplicador quer do projectista. Na área dedicada a Documentos, os utilizadores podem 

também consultar a legislação e o documento de homologação do Sistema Cappotto, bem 

como todos os dados técnicos e de segurança acerca dos produtos. 

 

O sistema Cappotto é um sistema de isolamento térmico, homologado (com o ETA 

05/0171), com características técnicas e espessuras adequadas, aplicado de forma contínua 

e pelo exterior dos edifícios, e contribuem em maior escala para a optimização do 

desempenho energético de um edifício (intervém sobre 30% dos desperdícios de energia). 

 

A criação deste site vem reforçar a preocupação acrescida da empresa Tintas Robbialac S.A 

com a protecção do meio ambiente, aconselhando soluções que permitem economizar 

energia e melhorar a qualidade do ar interior. 
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Sobre a Tintas Robbialac, S.A. 
A empresa Tintas Robbialac, S.A. está no mercado português há mais de 75 anos, tendo integrado em 2004 
o Grupo Materis, um dos líderes mundiais na química especializada para a construção. Opera actualmente 
com uma fábrica, dois armazéns e uma vasta rede integrada de 58 lojas próprias e 100 revendedores 
exclusivos. Em 2009, registou um volume de negócios de 50 milhões de euros. 
 
Sobre o Grupo Materis 
O Grupo Materis é formado por quatro divisões, detendo posições de liderança nas áreas de negócio onde 
opera – Aluminatos, Argamassas, Adjuvantes e Tintas. É um dos líderes mundiais na Química Especializada 
para a Construção e gerou em 2009 vendas no valor de 1,7 mil milhões de euros. Conta com 9.300 
colaboradores e 87 fábricas em todo o mundo. A divisão de Tintas – Materis Paints – gerou um valor de 
vendas de 733 milhões de euros em 2009. Ocupa posições de primeiro plano no mercado das Tintas 
Decorativas, detendo o 3º lugar nas empresas do sector na Europa. Com 14 fábricas a operar em 7 países – 
França, Espanha, Itália, Portugal, Suíça, Argentina e Marrocos, e uma rede integrada de mais de 360 lojas, 
trabalham no grupo Materis Paints mais de 4.000 pessoas. 
 
 


