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A
o entrar num edifício raramen-
te se sabe como estão assegu-
rados o conforto e a eficiência 
energética que fazem a dife-

rença na qualidade. Podemos dizer 
que as Argamassas, ETICS e outros 
materiais de isolamento são o lado 
invisível de um prédio ou de uma casa. 
Para tornar mais conhecido este lado 
tão importante de uma construção, 
colocamos nesta revista os players 
mais importantes deste sector.
Abrimos com as páginas sobre a 
APFAC - Associação Portuguesa dos 
Fabricantes de Argamassas e ETICS. 
que defende a qualidade no sector 
desde 2002.

Trazemos-lhe depois o conteúdo 
da Saint-Gobain Weber, empresa 
líder mundial na produção de ar-
gamassas de construção e, logo a 
seguir, a página em que a Barbot 
revela como responde aos novos 
desafios da construção e da reabi-
litação. 
Conheça também os produtos mais 
recentes da Secil Argamassas, 
que é uma referência em inova-
ção há 125 anos e não deixe de ler 
as páginas do Grupo Puma, uma 
empresa líder no sector da cons-
trução com 26 centros de produ-
ção e distribuição em Espanha, 
Portugal, França e Argélia. Por fim, 

fique a saber porque o poliesti-
reno expandido se chama agora 
airpop®, uma designação que o as-
socia imediatamente ao elemento 
mais presente na sua constituição 
e prepare-se para o II Simpósio de 
Argamassas e Soluções Térmicas 
de Revestimento, um dos eventos 
mais importantes do sector que 
decorre nos próximos dias 16 e 17 
de junho.
Esperamos que esta revista o ajude a 
saber mais sobre o fabrico e o merca-
do destes produtos invisíveis, mas tão 
importantes para o conforto, a durabi-
lidade e a qualidade geral de todas as 
construções. 

O LADO INVISÍVEL DE UMA CONSTRUÇÃO
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APFAC promove a qualidade no sector 

C
onstituída em 2002 a APFAC 
- Associação Portuguesa dos 
Fabricantes de Argamassas e 
ETICS destina-se à divulgação 

e promoção das Argamassas Fabris 
e dos ETICS (External Thermal Insu-
lation Composite Systems) junto de 
Prescritores, Donos de Obra, Proje-
tistas, Comerciantes, Empresas de 
Construção, de Fiscalização e Aplica-
dores, e contribuindo para o cumpri-
mento do Regulamento dos Produtos 
de Construção, Normas CEN e outras 
aplicáveis.
Com atuação a nível nacional, a 
APFAC tem a sua sede em Coimbra no 
edifício do CTCV - Centro Tecnoló-
gico da Cerâmica e do Vidro. Os seus 
Corpos Sociais são constituídos por: 
–  18 Associados Ordinários (Fabri-

cantes de Argamassas e/ou ETICS)
–  8 Associados Extraordinários (For-

necedores)
–  4 Associados Convidados (Institui-

ções do sector da Construção). 

Rede de Parcerias
Além de promover a solidariedade 
entre os intervenientes do sector, um 
dos objetivos principais da APFAC 
tem sido a criação de uma rede de 
parcerias com Universidades e Insti-
tuições do Sector da Construção.
Atualmente existem parcerias es-
tabelecidas com a maioria das Uni-
versidades Portuguesas (com Li-
cenciaturas em Engenharia Civil e 
Arquitetura), as Ordens dos Arquite-
tos e dos Engenheiros, Institutos e La-
boratórios, Associações da Constru-
ção e Instituições Públicas. Esta rede 
estende-se ao estrangeiro, através 
de outras Associações congéneres 
na Europa, Brasil e Rússia e funciona 
também com a colaboração muito 
estreita e frequente com as seguintes 
instituições:
–  ITeCons: participação na organiza-

ção de Congressos
–  Associação Plataforma para a 

Construção Sustentável: como 
membro da Direção

–  CTCV, Centro Tecnológico da Ce-
râmica e do Vidro.

ir mais longe
Dando sentido a estas parcerias e, 
ao mesmo tempo, privilegiando-
-as, a APFAC tem, desde 2005, or-
ganizado Congressos e Simpósios  
bienais de Argamassas e ETICS. 
O principal objetivo é reunir Construto-
res, Fabricantes, Investigadores, Pres-
critores, Projetistas e outros atores dos 
Sectores de Argamassas Fabris e dos 
Sistemas Térmicos de Revestimento, 
gerando debate sobre as tendências 
atuais, o desenvolvimento de Novos Pro-
dutos e Soluções Construtivas e ainda 
proporcionar à Investigação Portuguesa 
(Escolas, Instituições e Empresas) a pos-
sibilidade de divulgar os seus trabalhos.

Neste contexto já foram realizados 
mais de 30 Seminários temáticos de 
divulgação das Argamassas Fabris e 
ETICS em Feiras da Construção, Uni-
versidades e Instituições da área da 
Construção. 

Na construção as Argamassas asseguram múltiplas funções (revestimento, colagem, ancoragem, isolamento térmico, etc.). 
Os ETICS proporcionam isolamento térmico. Em Portugal, para promover a profissionalização do sector e a qualidade da 

utilização dos seus produtos, foi criada a APFAC - Associação Portuguesa dos Fabricantes de Argamassas e ETICS.  

As ações de formação promovidas pela APFAC têm contribuído para a solidez do sector

Publicações
Com a preocupação de tornar acessível a in-
formação do sector, a AFAC disponibiliza no 
seu site www.apfac.pt diversas publicações 
de interesse, desde Atas de Congressos, 
Folhetos temáticos (APFAC Informa) e Guias 
de Aplicação de ETICS.
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O que é uma 
argamassa
Produto da Construção que resul-
ta da mistura de um agente ligante 
(Cimento Portland, Cal Aérea, Cal 
Hidráulica, etc.) com agregados e 
adições diversas. 
São conhecidas evidências de Ar-
gamassas rudimentares utilizadas há 
mais de oito mil anos.
Os romanos, ente outros, fizeram 
desenvolvimentos notáveis, sobre-
tudo com a introdução das pozola-
nas que ao conferirem propriedades 
hidráulicas às argamassas, possibili-
taram a sua aplicação em obras ma-
rítimas e fluviais.
Durante séculos, a preparação das 
argamassas foi sempre artesanal, 
junto ao local de aplicação. 
Só a p artir dos anos 30 do séc. XX, 
na Alemanha e no Reino Unido as 
argamassas passaram a ser feitas 
em fábrica, misturando os ligantes e 
os agregados (vulgarmente areias). 
Posteriormente, as fábricas pas-
saram a fornecer a mistura seca às 
obras onde, no momento da aplica-
ção, se mistura água que vai hidratar 
os ligantes hidráulicos.

Em Portugal existem Argamassas 
Fabris desde os anos 80, tendo-se 
verificado um crescimento assina-
lável (em diversidade e quantidade) 
durante os anos 90.
As Argamassas Fabris podem ser 
classificadas:
–  Secas: fornecidas em pó (em 

Saco ou a G ranel), prontas a 
amassar com água no momento 
da aplicação;

–  Estabilizadas: são fornecidas ao 
local da aplicação prontas a utili-
zar, podendo ser utilizadas duran-
te um prazo de cerca de 36 horas.

As famílias de Argamassas (cor-
respondentes às Normas Europeias 
CEN) são: Rebocos, Argamassas de 
Alvenaria, Argamassas de Pavimen-
to, Cimentos-cola, Juntas em Cor.
As Argamassas Fabris podem ainda 
ser classificadas como:

–  Correntes: formulações simples, 
para aplicação básicas

–  Técnicas: para aplicações mais 
exigentes, com desempenhos 
específicos, obtidos por formula-
ções complexas.

Isolar melhor com ETICS
Os ETICS - External Thermal Insu-
lation Composite Systems são um 
sistema (kit) composto por compo-
nentes prefabricados que se apli-
cam numa fachada, com o objectivo 
de promover a eficiência energéti-
ca, utilizando-se quer em Constru-
ção Nova quer em Reabilitação.
O componente mais importante dos 
ETICS é o isolante, que pode ser 
constituído por placas de Aglome-
rado de Cortiça expandida (ICB), Lã 
Mineral MW, Poliestireno Expandi-
do EPS, Poliestireno Extrudido XPS 
e outros.
Os ETICS são conhecidos na Europa 
desde os anos 50 de séc. XX. 
Em Portugal, os ETICS surgiram nos 
anos 80, embora a sua vulgarização 
tenha acontecido durante os últi-
mos 15 anos.

As Argamassas Fabris são obrigadas a DoP e, em consequência, a Marcação CE

Estatísticas mostram 
que mercado cresce 
Anualmente, através do CESOP (Centro de Estudos e Sondagens da 
Universidade Católica) realiza-se o levantamento Estatístico de Argamassas 
e ETICS, ferramenta indispensável para acompanhar o mercado.
Operam em Portugal cerca de 30 empresas produtoras de Argamassas e 20 
empresas que fornecem o Sistema ETICS.
Em 2015, as Argamassas Fabris atingiram em Portugal mais de 513,000 t 
(cerca de 10% mais que em 2014) e os ETICS ultrapassaram 4 milhões de 
m2 (cerca de 17% mais que em 2014), consolidando os crescimentos que se 
verificam desde 2013.
Os Associados da APFAC representam no mercado nacional mais de 85% 
das Argamassas Fabris e mais de 80% dos ETICS fornecidos.

Produtos 
e Sistemas
Segundo evidências 
históricas as argamassas 
existem há mais de oito 
mil anos. Já os ETICS, 
criados nos anos 50, 
passaram a ser usados 
correntemente em 
Portugal ao longo dos 
últimos 15 anos.

04a07_editorial.indd   5 23-03-2016   15:46:46



ARGAMASSAS
ISOLAMENTOS TÉRMICOSES

PE
C

IA
L

ARGAMASSAS
ISOLAMENTOS TÉRMICOSES

PE
C

IA
L

cabeca_2 copy.pdf   1   21-03-2016   10:19:10

6

Formar e informar

U
ma das preocupações da 
APFAC é formar e informar o 
sector. Entre ações de forma-
ção que visam profissionalizar 

cada vez mais a utilização de arga-
massas e ETICS e iniciativas que 
visam uma melhor informação, a 
associação vai contribuindo para a 
solidez do sector. 

ETICS
Constatando-se que existem in-
suficiências de formação nos 
Instaladores de ETICS, responsá-
veis por patologias e desempenhos 
energéticos deficientes que contri-
buem para uma indesejável degra-
dação da imagem deste sistema, a 
APFAC estabeleceu uma parceria 
com ADENE e IST com vista ao lan-
çamento de um Curso de Formação 
de Instaladores de ETICS.

Esta iniciativa encontra-se em fase 
de preparação, devendo estar dispo-
nível ainda no 1.º semestre de 2016.

Isolantes térmicos
A APFAC colabora no Projeto 
Europeu BUILD UP Skills FORESEE 
(Training for Renewables and Energy 
Efficiency in Building Sector) conce-
bendo e desenvolvendo os conteúdos 
formativos para a formação Instalador 
de Isolantes térmicos na Construção 
– Iniciação.

Cimentos-cola
Está em preparação uma formação 
sobre Cimentos-cola usados no as-
sentamento de Cerâmica.

Argamassas e ETICS 
em 13 idiomas
O EMOdico (Dicionário Europeu de 
Argamassas e ETICS) é uma ferra-
menta para a tradução e explicação 
rápida de termos sobre argamassas 
e ETICS, disponível em 13 idiomas: 
www.apfac.pt/emodico/.

II Simpósio de Argamassas 
e Soluções Térmicas 
de Revestimento
Nos próximos dias 16 e 17 de junho, 
em parceria com o seu Associado 
ITeCons - Instituto de Investigação 
e Desenvolvimento Tecnológico em 
Ciências da Construção, a APFAC or-
ganiza o II Simpósio de Argamassas e 
Soluções Térmicas de Revestimento. 
O evento decorrerá em Coimbra e 
toda a informação pode ser encon-
trada em www.argamassas2016.uc.pt
O site www.apfac.pt
No site da APFAC tantos os associa-
dos como o público em geral podem 
aceder a uma extensa informação 
sobre o sector, os produtos, as téc-
nicas de aplicação e os eventos mais 
importantes do sector.
A associação disponibiliza ainda uma 
newsletter com os temas da atuali-
dade.

No âmbito da sua política de parcerias a APFAC vem desenvolvendo ações de formação que visam a melhor 
performance  de cada produto. Para este ano estão previstas duas novas iniciativas para instaladores.

Em parceria com várias instituições a APFAC organiza com frequência workshops e ações de formação  

Os estaleiros já não são áreas 
de preparação de produtos, mas sim locais 

que rececionam os produtos a utilizar
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Argamassas de Estaleiro

Uma prática que compromete os resultados
Segundo a APFAC a preparação das argamassas na obra não assegura o melhor desempenho dos produtos e põe em causa todo o esforço normativo que tem 
sido feito. Um artigo de Carlos Duarte, secretário-geral da APFAC

Em Portugal, o peso das Argamassas preparadas 
em Estaleiro tem sido, desde sempre, excessi-
vo relativamente às Argamassas Fabris (Secas e 
Estabilizadas). 
Não existem estatísticas, mas admitindo que 30% 
do Cimento Portland comercializado em saco se 
dirige a essas preparações e que a mistura é feita 
com um teor de 25% de Cimento (valores conser-
vadores), estima-se que em 2014 as Argamassas de 
Estaleiro tenham sido acima de 1 milhão de tonela-
das ou seja, mais do dobro das Argamassas Fabris. 
Este facto é negativo, pois todo o esforço normativo 
que o CEN tem feito desde que foi criada a Diretiva 
dos Produtos da Construção e mais recentemente, 

o Regulamento dos Produtos da Construção, dirige-
-se a produtos fabris e não a preparações feitas na 
obra.
A preparação em obra não garante:
–  Proteção das matérias-primas face às intempé-

ries
–  Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho
–  Requisitos mínimos a cumprir em termos de de-

sempenho mecânico, físico e químico
Hoje em dia, já não são áreas de preparação de pro-
dutos, mas sim locais que rececionam os produtos a 
utilizar. O espaço é escasso e o atravancamento de 
vias públicas, causa incómodo a peões e viaturas.
As dificuldades aumentam na Reabilitação de 

Edifícios no interior das cidades, com vias estreitas 
e acessibilidades reduzidas.
Como vimos a afirmar desde há anos, não faz 
sentido, nem há coerência construtiva, uti-
lizar Produtos e Sistemas cada vez mais so-
fisticados, redigir Normas e Regulamentos 
complexos, impor padrões elevados, fiscalizar, 
exigir Marcação CE, registo REACH, Qualidade, 
Energia, Ambiente, Sustentabilidade, recorrer a 
Nanotecnologias e, ao mesmo tempo, tolerar a 
preparação das Argamassas em obra, sem medi-
ções rigorosas de matérias-primas, sem uso de 
adições, sem rastreabilidade, sem reprodutibili-
dade, sem registos.

Argamassas fabris na reabilitação urbana
A mostrar que o uso de argamassas feitas em fábrica corresponde às melhores práticas mundiais, reunimos alguns exemplos com importância planetária – Museus, 
Catedrais, Castelos, Palácios, Salas de Espetáculos, Casas Antigas, etc. – que foram reabilitados com Argamassas Fabris. Os pormenores destas obras estão disponíveis 
no site da APFAC www.apfac.pt na área Reabilitação.

INTERVENÇÃO PAÍS

Scuola Nazionale dell’Arte Cuba

Castello Negova Eslovénia

Villa Florida Espanha

Palácio Episcopal de Córdoba Espanha

Casa degli Artisti di Budapest Hungria

Chiesa della Santissima Annunziata Itália

Palazzo della Carovana – Scuola 
Normale Superiore di Pisa

Itália

Palazzo dei Normanni Itália

Villa del Balbianello Itália

Peggy Guggenheim Itália

Salotto Itália

Sítio Arqueológico de Tasli 
Geçit Höyük, Turquia

Itália

Convento Corpus Christi Portugal

INTERVENÇÃO PAÍS

Complexo de Artes e Arquitetura 
da Universidade de Évora

Portugal

Igreja Paroquial de Bravâes Portugal

Hotel Vincci (Baixa 
Pombalina de Lisboa)

Portugal

Hotel Tivoli Seteais, Sintra Portugal

Hotel da Curia Portugal

Hotel Vidago Palace Portugal

Quinta Jardim da Serra Portugal

Teatro da Trindade Portugal

Igreja de S. Julião e Edifício de 
Escritórios do Banco de Portugal

Portugal

Reabilitação da Torre Sineira da Igreja 
Velha de Vila Nova da Palhaça

Portugal

Reabilitação de Pontes 
no Distrito de Beja

Portugal

Weber Heritage Diversos
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Saint-Gobain Weber
Soluções de elevado desempenho

A 
Saint-Gobain Weber, líder 
Mundial no desenvolvimento 
de argamassas industriais ofe-
rece uma vasta  g ama de pro-

dutos industriais e soluções constru-
tivas para obra nova e renovação em 
54 países. 

Paredes eficientes
No contexto da temática Isolamen-
tos, a abordagem ao mercado é feita 
sob a forma de soluções que contri-

buem para a eficiência energética 
dos edifícios. Em concreto, a empre-
sa foca a sua oferta em sistemas de 
Isolamento Térmico Exterior para fa-
chadas (ETICS), sob a marca weber.
therm. 
Trata-se de soluções de elevado de-
sempenho na proteção térmica das 
fachadas, em obra nova ou de rea-
bilitação ou renovação, baseadas na 
combinação de alvenarias em blocos 
leves Leca® e revestimentos com sis-
temas que incorporam placas isolan-

Líder mundial na produção de argamassas de construção, a Saint-Gobain Weber aposta no alto desempenho dos seus 
produtos e numa grande proximidade com o público. Com capacidade para desenvolver soluções em conjunto com 

os seus clientes, a sua forte presença no mundo digital permite-lhe manter uma comunicação eficaz e constante. 

antes

depois
Vila Berta

Vila Berta

08a09_weber.indd   8 23-03-2016   16:15:24
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tes térmicas e argamassas de elevado 
desempenho, resultando em soluções 
que designa por Paredes Eficientes. 
São de destacar, neste contexto, os 
sistemas: 
- weber.therm mineral, baseado em 
placas isolantes em lã mineral, que 
tem como vantagem específica o 

O sistema 
weber.therm natura 

obteve a primeira 
Declaração Ambiental 

de Produto aplicada 
a um sistema de 

isolamento em Portugal

Tecnologias 
dão assessoria 
aos clientes 
Para a Saint-Gobain Weber, o 
contato comercial não termina no 
momento da venda. A empresa 
acredita na importância de inves-
tir no relacionamento e acompa-
nhamento de forma a fazer parte 
da vida dos seus clientes, apoian-
do-os antes e ao longo da obra.
Intensificando a sua proximidade 
e, mais uma vez acompanhando 
as evoluções do mercado, procu-
ra orientar-se para todas as ne-
cessidades e para um cliente in-
diferenciado. Neste sentido tem 
aumentado a sua presença no 
mundo digital, uma modalidade 
de comunicação que lhe permite 
uma exposição detalhada do seu 
portefólio de soluções e possibi-
lita ao cliente comunicar com a 
empresa de forma muito ágil.
Ao aceder a www.weber.com.pt 
o visitante tem acesso a toda a 
informação relativa a produtos e 
serviços da Saint-Gobain Weber. 
Poderá ainda realizar simulações 
de cores de juntas e visitar a  
cidade virtual para conhecer e 
simular as soluções para pare-
des eficientes. Esta área pode 
ser consultada também em  
www.paredeseficientes.com e, 
para o mesmo fim, está também 
disponível uma aplicação móvel, 
ou app.
Com informação sempre atuali-
zada relativamente e novidades e 
curiosidades, a empresa criou ain-
da uma página de Facebook e tem 
em preparação um canal Youtube, 
onde brevemente estarão dispo-
níveis vídeos de aplicação. Para 
que os utilizadores possam sele-
cionar a melhor solução de co-
lagem, a empresa tem ainda em 
desenvolvimento uma nova app 
cujo lançamento está também 
previsto para breve.

depois

cumprimento dos mais elevados re-
quisitos de resistência ao fogo; e
-  weber.therm natura que se baseia 

em placas isolantes de aglomerado 
de cortiça expandida, oferecendo 
um sistema com forte desempenho 
de sustentabilidade, devidamente 
certificado pela primeira Declaração 
Ambiental de Produto aplicada a um 
sistema em Portugal.

Proximidade com o cliente
Além da sua extensa gama de produ-
tos, a Saint-Gobain Weber oferece ao 
cliente a possibilidade de desenvolver 
soluções específicas. Com efeito, 
desde o início da sua atividade em 
Portugal, há mais de 25 anos, uma das 
principais forças de desenvolvimento 
das suas soluções tem sido a proximi-
dade com os utilizadores. 
Para isso, a equipa técnica acompa-
nha regularmente o trabalho em obra, 

percebendo as dificuldades e as ne-
cessidades dos utilizadores. Uma vez 
desenvolvida a solução, as necessida-
des identificadas são validadas e são 
promovidos testes de aplicação dos 
novos produtos com os clientes. Este 
trabalho regular é uma causa impor-
tante da força da empresa no merca-
do e da sua permanente adaptação.
Com experiência de trabalho em vá-
rios alvos, a Saint-Gobain Weber tem 
na área da distribuição de materiais 
de construção e nas empresas espe-
cialistas de soluções de fachadas os 
seus clientes principais. Especial de-
dicação é prestada também aos pres-
critores de soluções, sendo os arqui-
tetos encarados como importantes 
agentes de inovação.

Qualidade que já vai ao cinema
Para uma das operações de reabilita-
ção mais recentes de Lisboa, a em-
blemática Vila Berta, no típico bairro 
da Graça, foram escolhidos produtos 
da gama Weber. Neste local, que ser-
viu de cenário para as gravações do 
filme Pátio das Cantiga, foi utilizado 
o reboco weber.cal  cl assic. Indicado 

para regularização e proteção das fa-
chadas em alvenaria antiga, é uma so-
lução especialmente adaptada para 
a reabilitação de paredes antigas em 
edifícios comuns, o que facilita a sua 
utilização por construtores não espe-
cializados.

Vila Berta

Sistema weber.therm natura

08a09_weber.indd   9 23-03-2016   16:21:42
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BARBOT
A inovação como chave
para novos produtos

C
om 96 anos de atividade, o gru-
po Barbot distingue-se pela 
aposta na qualidade e na ino-
vação dos seus produtos, para 

responder aos novos desafios da 
construção e mais recentemente da 
reabilitação. Está, neste momento, 
presente em três continentes – Euro-
pa, África e América, e apresenta um 
alargado portefólio de tintas e verni-
zes, para interiores e exteriores, que 
se adaptam às necessidades de cada 
projeto. 
Atenta às novas tendências da cons-
trução, a Barbot acaba de lançar no 
mercado novas soluções que chegam 
ao mercado agora no início de 2016. 
Exemplo disso são os produtos Bar-
bolux Acqua e Hidrolite Primer.
Barbolux Acqua é um esmalte aquo-
so baseado em resinas acrílicas e pig-
mentos resistentes à luz e à intempé-
rie. Destina-se a acabamentos para a 
construção civil em exteriores e inte-
riores, sobre madeira e metal. Afiná-
vel em qualquer cor Barbot, Barbolux 
Acqua é de fácil aplicação, não ama-
relece e não tem cheiro. 
Hidrolite Primer é um primário aquo-
so, para aplicação em paredes inte-
riores e exteriores, baseado numa 
nova geração de resinas. Destina-se 
a ser aplicado sobre rebocos alcalinos 
ou pouco consistentes e cobertos de 
pó, antes da aplicação de tintas aquo-
sas. Está disponível na cor branca e 
pode ser utilizado em obra nova ou 
em repintura. É o produto ideal para 
regularizar a absorção da superfície, 
permitindo um rendimento eficaz das 
tintas de acabamento.

Casas da Comporta:  
Soluções que pintam 
a realidade
A eficiência energética das habita-
ções é uma preocupação crescente 
do mercado da construção, impul-
sionada não apenas pelas normativas 
que regulam a construção e o com-
portamento térmico e acústico dos 
edifícios como também pela cres-
cente necessidade de otimizar o 
consumo energético, sem abdicar do 
máximo conforto. 
Com vista a responder a esta neces-
sidade, a Barbot criou Barbotherm 
EPS e Barbotherm Cork. A Barbo-
therm EPS foi a escolhida para isolar o 
Aldeamento Turístico Casas da Com-
porta situado junto à aldeia da Com-
porta e inserido em plena Reserva 
Natural do Estuário do Sado, no limi-
te sul da Península de Tróia. Com 136 
apartamentos e moradias, as “Casas 
da Comporta” são um empreendi-
mento pensado ao pormenor para 
proporcionar o máximo conformo aos 
seus utilizadores. 

Barbot Paint 
Todas as cores disponíveis 
à distância de um clique
A Barbot continua a destacar-se 
como uma marca dinâmica, que 
imprime o seu próprio ritmo à ve-
locidade das novas tecnologias. A 

inovação é a premissa principal para 
a criação de novos produtos, mas 
também para o desenvolvimento de 
novos canais de resposta ao consu-
midor. 
A mais recente novidade da Bar-
bot, acabada de lançar, coloca o 
mundo da decoração na ponta dos 
dedos dos consumidores. A Barbot 
desenvolveu uma inovadora apli-
cação para smartphones e tablets 

que permite, à distância de um cli-
que, simular cores para projetos de 
pintura.  
A aplicação Barbot Paint é muito in-
tuitiva. Basta tirar uma fotografia ao 
espaço que pretende pintar e sele-
cionar as cores do catálogo da Barbot 
da sua preferência. Desta forma, po-
derá simular o resultado final e testar 
várias opções, sem perder tempo e 
dinheiro em testes de cor. 

10_barbot.indd   10 23-03-2016   15:27:14
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D
o vasto conhecimento so-
bre ligantes e da associa-
ção ao grupo Secil, a Secil 
Argamassas, foi pioneira 

no fabrico de argamassas indus-
triais - misturas pré-doseadas 
que permitem obter em obra uma 
argamassa, pela simples adição 
de água. Além das argamassas 
de elevação, para assentamen-
to de tijolo, foram as argamassas 
de reboco para revestimento de 
paredes que trouxeram maior ino-
vação. Numa construção, a impor-
tância das argamassas de reboco 
é muitas vezes negligenciada. 
Contudo, este elemento é um dos 
principais intervenientes na pro-
teção dos edifícios e na garantia da 
salubridade das paredes e do próprio 
ar interior. A um revestimento de pa-
redes exige-se resistência, durabili-
dade e impermeabilidade à água, mas 
também permeabilidade ao seu vapor.

Exigências técnicas 
geram inovação
As crescentes exigências técni-
cas motivam a Secil Argamassas no 
desenvolvimento da Cal Hidráulica 
Natural – um produto inovador, produ-
zido de forma tradicional, mas contro-
lado de acordo com os mais modernos 

padrões de qualidade. A Cal Hidráulica 
Natural é hoje um ligante de referência 
no fabrico das melhores argamassas 
para restauro, reabilitação e constru-
ção nova, à qual conferem um com-
portamento e textura de excelência.
Às paredes exteriores exige-se hoje 
ainda mais. Além da proteção ao 
choque, à chuva e ao vento, impõe-
-se isolamento térmico e acústico. 
Motivado por regulamentos e preo-
cupações com a eficiência energética 
dos edifícios, estes induzem conforto 

e eliminam patologias, 
como humidades e bo-

lores. Quando o ponto de 
partida é a falta de climatização, mais 
não se pode poupar, mas pode fazer-
-se muito pelas condições e conforto 
dos espaços interiores.

ETICS e argamassas térmicas
A Secil Argamassas é inovadora no 
desenvolvimento de soluções de iso-
lamento térmico de paredes. Com 
sistemas compósitos ETICS ou com 
argamassas térmicas já é possível 
melhorar a térmica das paredes e a 
qualidade dos edifícios.
Nos sistemas compósitos ETICS, 
compostos por camadas de diferen-
tes materiais, a camada de material 
leve é a responsável pelo isolamen-

to térmico, enquanto as 
argamassas lhe confe-
rem proteção. A Secil 
Argamassas oferece 
uma variada gama de 
soluções, desde a mais 
comum, com EPS – 
SecilVit Clássico, a ou-
tras de comportamento 
melhorado na reação ao 
fogo ou à permeabilida-
de ao vapor de água e 

isolamento acústico, com lã 
mineral – SecilVit Knauf Insulation ou 
com cortiça e cal hidráulica natural – 
SecilVit Cork.
As argamassas térmicas são um mar-
co da inovação da Secil Argamassas. 
Pioneira no desenvolvimento do 
Isodur, uma argamassa térmica proje-
tável com agregados leves, para quem 
se preocupa com juntas e com resis-
tência ao choque e que permite tam-
bém a aplicação pelo interior. Neste 
capítulo a Cal Hidráulica Natural 
também é lembrada, numa fusão com 
granulado de cortiça, surge o Secil 
EcoCork Lime.
É em resposta às solicitações de um 
mercado cada vez mais exigente e em 
parceria com os nossos clientes que 
nascem as nossas soluções. E a Secil 
Argamassas faz parte da solução há 
125 anos.

A Secil Argamassas 
é inovadora no 

desenvolvimento de 
soluções de isolamento 

térmico de paredes

SECIL Argamassas
Uma solução com 125 anos

Foi em 1891 que a então Fábrica de Cimentos de Maceira iniciou a sua atividade com a produção de cal hidráulica, um ligante 
de referência no fabrico de argamassas, cujo aperfeiçoamento levou à criação da Cal Hidráulica Natural. A empresa tem na inovação 

uma das suas marcas de excelência, patentes nas argamassas e nos ETICS que produz para o mercado interno e externo.

Reboco térmico projetável com agregados de muito baixa densidade As soluções Secil Argamassas aplicam-se tanto em construção nova como em reabilitação

Produto inovador, o SecilVit Cork junta 
as qualidades da cortiça e da cal natural

11_secil.indd   11 23-03-2016   15:27:59
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Grupo Puma
Com o cliente em qualquer ponto do país

O 
Grupo Puma é uma empresa 
líder no sector da construção 
formada por 26 centros de 
produção e distribuição espa-

lhados por Espanha, Portugal, França 
e Argélia. Utilizando matérias-primas 
selecionadas e tecnologias de ponta, 
a organização fabrica produtos da 
mais alta qualidade a preços compe-
titivos.
Os clientes do Grupo Puma dispõem 
de uma vasta gama que abrange múl-
tiplos sectores da construção: adesi-
vos, argamassas para a betumação 
cerâmica, argamassas monomassa, 
argamassas de revestimento, arga-
massas especiais, argamassas para 
pavimentos, aditivos, primários, tin-
tas e sistemas de isolamento e im-
permeabilização.
São produtos e sistemas fruto de 
uma equipa de investigação que 
trabalha dia a dia para obter novos 
produtos e fórmulas que melhorem 
as propriedades, minimizem os cus-
tos, reduzam o impacto ambiental e 
permitam uma aplicação mais fácil. 
Todos eles testados em laboratório 
e submetidos a um rigoroso controlo 
de qualidade que mereceu os mais 
importantes certificados e homolo-
gações, tanto a nível nacional como 
internacional. Uma qualidade exce-
cional que, juntamente com preços 
competitivos, permite a exportação 
para mais de 40 países.

A nível nacional, a ampla cobertura 
e grande flexibilidade de produção 
garantem uma distribuição ágil e 
rápida a qualquer ponto do territó-
rio. Com uma rede de vendas alta-
mente qualificada, o Grupo Puma 
oferece uma verdadeira assessoria 
técnica aos profissionais. Um tra-
balho que é complementado com 
um programa contínuo de forma-
ção, que permite que disponha-
mos de todos os conhecimentos e 
documentação necessários para 
estarmos atualizados quanto às úl-
timas novidades.

Isolamento 
e eficiência 
energética
Estando inserido num 
sector que evolui e im-
põe regras de construção 
para melhorar as pres-
tações energéticas dos 
edifícios, Grupo Puma, 
comprometido com a sociedade e o 
meio ambiente, oferece os Sistemas 
Morcem®Isolamento (ETICS/ITE), 
estabelecendo deste modo uma 
aposta clara na construção sustentá-
vel e eficiência energética. Sob a mar-

ca Morcem®Isolamento 
definiram-se uma série de 
Sistemas de Isolamento 
Térmico pelo Exterior 
(ITE) que oferecem con-
forto térmico e poupança 
energética, consequen-
temente poupança eco-
nómica, quer em novas 

construções (contribuindo para a 
obtenção de melhores classificações 
energéticas) quer em reabilitação, 
melhorando notavelmente o compor-
tamento térmico dos edifícios exis-
tentes.

Fabricante de argamassas e isolamentos de alta qualidade, o Grupo Puma está presente em todo o país. Pronto 
para efetuar uma distribuição ágil e rápida a qualquer ponto do território, a organização conta com uma rede 

de vendas altamente qualificada, que lhe permite prestar uma valiosa assessoria técnica aos profissionais.

Acompanhe 
as novidades 
Para ter acesso a informação 
atualizada sobre o Grupo Puma e 
os seus produtos, visite www.gru-
popuma.com. Na área de Produtos 
aceda ao “Guia de seleção passo a 
passo” e ficará a saber qual a solu-
ção Puma mais adequada para os 
seus trabalhos.

ArgamassaGPuma.indd   1 22-03-2016   13:07:40

Seção de embalamento

Unidade produção em Barcelona: PUMACAT
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 Adesivos
Soluções para aplicação e fixação de 
revestimentos cerâmicos e pedras naturais

 Argamassas para juntas
Argamassa colorida e impermeável para o 
reboco de união de revestimentos cerâmicos

 Monomassas
Argamassa impermeável e colorida 
para revestimento, decoraçcão e 
proteção de fachadas ou frontarias

 Rebocos
Argamassa de alta resistência 
especialmente formulada para as 
diferentes aplicações em construção

 Linha cal
Argamassas de cal para a 
reabilitação e a restauração

   Argamassas 
de decoração

Soluções para decoração de edifícios com 
grande variedade de cores e acabamentos

 Isolamento
Sistemas de isolamento térmico de edifícios

  Argamassas 
especiais

Soluções para necessidades especiais 
em situações especiais

 Linha pavimentos
Argamassa especial para nivelação, 
decoração e proteção de pavimentos

 Linha reabilitação
Soluções para reparação de betão, 
impermeabilização e ancoragens

 Aditivos e primários
Complementos para melhorar as 
propriedades da argamassa

 Membrana acrílica
Pinturas de borracha colorida para impermeabilização

 Tintas
Revestimentos plásticos adaptados 
a variadas situações

Produtos para todas as utilizações

ArgamassaGPuma.indd   1 22-03-2016   13:07:4012a13_puma.indd   13 23-03-2016   15:29:08
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airpop® – um novo nome para um 
material bem implementado

O 
termo Poliestireno Expandido 
teve várias designações por 
toda a Europa: Styropor, Iso-
por, Poliexpan, Esferovite ou 

Poliestireno –, citando apenas al-
guns. Para pôr fim a esta variedade, 
a EUMEPS Construction apresentou 
orgulhosamente a nível europeu um 
nome comum para EPS: airpop® en-
gineered air . 
Uma iniciativa conjunta entre a 
EUMEPS, a indústria europeia de 
transformadores de airpop®, as as-
sociações nacionais de EPS e os pro-
dutores europeus de matéria-prima 
de EPS, a nova marca airpop® passará 
a designar todas as matérias-primas 
e produtos de EPS, bem como as 
aplicações e serviços relacionados.
O airpop® é um material que permi-
te, de forma eficaz, uma construção 
sustentável e fácil no isolamento 
das habitações e edifícios públicos, 
contribuindo para a redução de cus-
tos em materiais, peso e emissões 

de CO2. Após a construção reduz os 
custos de aquecimento e a sua lon-
gevidade está comprovada, sendo 
possível a sua reciclagem ou reutili-
zação até sete vezes.

Este novo nome permite uma asso-
ciação mental imediata com o ar, um 
elemento importante na composição 
do material. Com efeito, o agora de-
signado airpop® contém 98% de ar 
e apenas uma pequena fração é fei-
ta com o recurso a material plástico, 
que se expande até 50 vezes o seu 
próprio volume. 
A partir de agora, airpop® é a marca 
que põe em evidência a caracterís-
tica única dos produtos de EPS: 98% 

de ar e 2% d e plástico. É t ambém o 
sinal distintivo da qualidade dos pro-
dutos de EPS e do seu favorável de-
sempenho ambiental.

A permitir uma associação direta com o ar, elemento que constitui cerca de 98% do polietireno 
expandido, a EUMEPS e várias organizações do sector criaram o novo nome deste material. Assim, 
airpop® engineered air é o novo nome para designar todas as matérias-primas e produtos de EPS

Airpop® é uma forma 
de poupança inteligente 

para embalagens e 
isolamento de alto 

rendimento. 

Airpop® 
é amigo do 
ambiente 
Menos custos com material, me-
nos emissões de CO2, menos 
custos energéticos, menos des-
perdícios e quebras. Estes são al-
gumas vantagens ambientais do 
airpop®. Este material, cuja com-
posição inclui 98% de ar, confere 
isolamento e proteção superio-
res a qualquer outro material. 

Saiba mais em www.airpop.pt

II Simpósio de Argamassas e Soluções Térmicas 
de Revestimento | 16 e 17 de Junho

A
ssiste-se, desde há alguns 
anos, ao declínio das Arga-
massas Fabris a Granel (para 
abastecimento de silos, ha-

bitualmente associados à Constru-
ção Nova) compensado pelo cres-
cimento das Argamassas em Saco, 
em praticamente todas as famílias: 
Assentamento, Rebocos, Cimen-
tos-cola e Pavimentos.
A Reabilitação de Edifícios, ainda 
sem atingir o peso desejado, tem 
sido responsável pela animação 
do mercado, exigindo Argamassas 
com formulações mais complexas, 
fator muito importante para pro-

mover a I&D n o sector. Em 2015, 
as Argamassas Fabris cresceram 
cerca de 10% relativamente a 
2014, verificando-se um aumento 
expressivo das soluções de Isola-
mento Térmico de Edifícios (Arga-
massas Térmicas e/ou ETICS), em 
valores acima de 17% relativamen-
te a 2014, permitindo encarar o ano 
de 2016 com otimismo.
É neste contexto favorável que se 
realiza em Coimbra, nos dias 16 e 
17 de junho, o II Simpósio de Ar-
gamassas e Soluções Térmicas de 
Revestimento, organizado pela 
segunda vez pelo ITeCons em par-

ceria com a APFAC, pretendendo 
reunir Construtores, Fabricantes, 
Investigadores, Projetistas e outros 
atores dos Sectores de Argamassas 
e de Sistemas Térmicos de Reves-
timento, para debater as tendên-
cias atuais e o desenvolvimento de 
Novos Produtos e Soluções Cons-
trutivas.

ITeCons
 Rua Pedro Hispano, 

3030-289 Coimbra
 Telefone: +351 239 79 89 49

 argamassas2016@itecons.uc.pt
www.argamassas2016.uc.pt

14_acepe_airpop.indd   14 23-03-2016   15:49:29
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COLAGEM E BETUMAÇÃO DE CERÂMICA, REVESTIMENTO E RENOVAÇÃO DE FACHADAS, ARGAMASSAS 
TÉCNICAS, REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO DE PAVIMENTOS E ENCHIMENTOS LEVES.

renoweber é fácil!

Renovar a sua casa, torná-la mais confortável, bonita e funcional é mais fácil do que parece. A Weber destaca uma gama

de soluções que simplificam a renovação, com elevada qualidade, resultados garantidos e o menor esforço possível.

Conheça as soluções Weber para renovação e descubra porque é que renovar é renoweber.

QUANDO
O ASSUNTO

É RENOVAÇÃO
A WEBER TEM

A SOLUÇÃO.

www.renoweber.com www.weber.com.pt www.facebook.com/weberpt
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