


24un300ml 1248un

Silicone Neutro NO-24
Selante elástico utilizado para a selagem de juntas 
sobre a maioria dos materiais de construção.

• Baixo módulo
• Cura rápida
• Elevada elasticidade
• Não corrosivo
• Não escorre
• Não mancha
• Resistente aos raios UV
• Resistente a condições climatéricas adversas
• Aplicação em interior e exterior

Disponível nas cores:

• Todo o tipo de juntas (incluindo de dilatação)
• Vedação de caixilharias e vidro
• Boa aderência:
 Metais
 Vidro
 Cerâmica
 Azulejo
 Madeira

Aplicações:

Transparente Branco

Cinza 7035 Cinza 7011

Características:

Aluminio 9006 Preto



Silicone Neutro NO-42
Selante elástico de elevada qualidade e múltiplas 
aplicações.

• Universal
• Cura rápida, mesmo em superfícies húmidas
• Vedação forte e duradoura
• Não corrosivo
• Não mancha
• Não escorre
• Elevada elasticidade
• Resistente aos raios UV
• Resistente a condições climatéricas adversas
• Apto para interior e exterior

Disponível nas cores:
Consultar documento “Cores”

24un300ml 1248un

Aplicações:

• Todos os tipos de juntas (incluindo de dilatação)
• Vedação de caixilharias (alumínio, PVC e metal)
• Boa aderência:
 Metal
 Vidro
 Cerâmica
 Azulejo
 Plástico
 Madeiras

Características:



12un300ml 1248un

Silicone Neutro NO-77
Silicone profissional de qualidade superior 
especialmente indicado para aplicação em fachadas 
e sistemas de vidro-alumínio.

• Alta perfomance
• Elevada elasticidade
• Excelente adesão
• Resistente aos fungos e bolores
• Cura rápida
• Grande durabilidade
• Não corrosivo
• Inodoro
• Aplicação em interior e exterior
• Resistente às condições climatéricas 
• Não escorre
• Resistente aos raios UV

Disponível nas cores:
Consultar documento “Cores”

• Juntas de dilatação:
 Betão
 Tijolo
 Sujeitas a fungos e bolores
• Caixilharia em alumínio lacado e anodizado
• Aplicável em:
 Cozinhas
 Casas de banho
 Aço inox
 Cerâmica
 Azulejo
 Pedra natural
 Vidro
 Madeira
 PVC e outros plásticos

Aplicações:

Características:



Silicone Neutro NO-85
Silicone neutro profissional especificamente desenvolvido
para aplicação em caixilharias em PVC e alumínio. 

• Excelente performance em PVC e alumínio
• Elevada elasticidade
• Grande resistência a climas adversos
• Resistência a raios UV
• Antifúngico
• Secagem rápida

Disponível nas cores:

12un300ml 1248un

Aplicações:

• Ideal para aplicações em caixilharia em PVC e
alumínio.
• Aplicável em:
 Janelas
 Portas
 Tubagens
 Outros

Características:

Branco Cinza 7011

Cinza 7016 Carvalho Dourado

Castanho 8014



Silicone Neutro AL-30 Alcoxy
Silicone neutro de tecnologia Alcoxy para a selagem 
de todos os tipos de juntas.

• Ecológico
• Baixo módulo
• Isento de solventes
• Inodoro
• Não corrosivo
• Cura rápida
• Não escorre
• Elevada elasticidade
• Resistente a condições climatéricas
• Grande durabilidade
• Resistente aos raios UV

Disponível nas cores:

24un300ml 1248un

• Todos os tipos de juntas (incluindo de dilatação)
• Boa aderência:
 Metais
 Vidro
 Cerâmica
 Azulejos
 Plásticos
 Madeira

Aplicações:

Transparente Branco

Características:



Disponível nas cores:

24un300ml 1248un

Transparente Branco

Silicone Neutro Sanitários
Silicone de alta qualidade especialmente formulado 
para aplicações sanitárias.

• Elevado teor fungicida (de acordo com a norma EN 
15651-3)
• Resistente a detergentes domésticos
• Elevada elasticidade
• Cura rápida
• Não perde a cor
• Grande durabilidade
• Resistente a água e raios UV
• Não corrosivo
• Resistente às condições climatéricas

• Vedação de juntas e fendas
 Paredes
 Casas de banho
 Cozinhas
• Selagem de chuveiros, cozinhas e bancas
• Boa aderência:
 Metais
 Vidro
 Cerâmica
 Azulejo
 Plásticos
 Pedra Natural

Aplicações:

Características:



Silicone Neutro Altas 
Temperaturas SN-350
Silicone de alta qualidade desenvolvido para aplicações 
sujeitas a altas temperaturas.

• Resistente a temperaturas até 350°C
• Vedação flexível e duradoura depois de curado
• Grande poder de adesão
• Cura rápida
• Não corrosivo
• Resistente a água e raios UV
• Inodoro
• Resistente às condições climatéricas

Aplicações:
• Vedação e selagem de superfícies sujeitas a altas 
temperaturas:
 Fornos
 Lareiras
 Chaminés
• Juntas de exaustão:
 Fluídos quentes e/ou termóstatos
 Condutas de calor
 Peças de automóveis
• Boa aderência:
 Alumínio lacado e anodizado
 Aço inox e outros metais
 Cerâmica
 Vidro
 PVC

Disponível nas cores:

Cinza Preto

Características:

12un300ml 1248un



Silicone Acetato AC-02

Disponível nas cores:

12un280ml

Consultar documento “Cores”

1248un

Silicone com base acética para selagem de juntas de
expansão ou de ligação.

• Universal
• Antifúngico
• Cura rápida
• Não escorre
• Elevada elasticidade
• Resistente aos raios UV
• Resistente a condições climatéricas adversas
• Aplicável no interior e exterior
• Excelente adesão sobre a maioria dos materiais de 
construção

• Perfeita adesão:
 Vidro
 Metal
 Cerâmica
 Esmalte
• Todo o tipo de juntas (incluindo de dilatação)
• Sistemas de ar condicionado e ventilação

Aplicações:

Características:



Silicone Acetato AC-04
Silicone com base acética para uso profissional.

• Multiusos
• Alta performance
• Antifúngico
• Cura rápida
• Não escorre
• Elevada elasticidade
• Grande durabilidade
• Resistente aos raios UV
• Resistente a condições climatéricas adversas
• Excelente adesão sobre a maioria dos materiais de 
construção

Disponível nas cores:
Consultar documento “Cores”

24un280ml

• Perfeita adesão:
 Vidro
 Metal
 Cerâmica
 Esmalte
• Selagem de juntas de expansão ou de ligação
• Boa aplicação mesmo com elevados níveis de humidade
• Selagem de sistemas de ar condicionado e ventilação

Aplicações:

Características:

1248un



Silicone Acetato Sanitários
Produto de base acética, especialmente formulado para 
aplicações sanitárias.

• Alta qualidade
• Alto teor fungicida (de acordo com a norma EN 15651-3)
• Não perde cor
• Cura rápida
• Grande durabilidade
• Resistente a detergentes domésticos
• Resistente às condições climatéricas e à humidade
• Resistente aos raios UV

Disponível nas cores:

Transparente Branco

24un280ml 1248un

• Vedação elástica de juntas:
 Cozinhas
 Casas de banho
 Chuveiros
• Boa aderência:
 Metais
 Vidro
 Cerâmica
 Azulejo
 Plásticos

Aplicações:

Características:



Juntas e Fendas
Selante plasto-elástico formulado para o preenchimento 
de juntas e fendas na construção em geral. 

• Isento de solventes
• Grande poder de fixação - até em superfícies porosas
• Pintável e lixável
• Aplicação no interior e exterior
• Grande durabilidade
• Resistente a condições climatéricas adversas
• Flexível
• Resistente aos raios UV

Disponível nas cores:

24un300ml 1248un

• Selagem, vedação e preenchimento de juntas:
 Tetos falsos
 Placas de gesso e poliestireno
 Pladur
• Aplicável em:
 Betão
 Cerâmica
 Pedra
 Vidro
 Caixilharia
 Madeira
 PVC e outros plásticos

Aplicações:

Branco Cinza

Características:



Juntas e Fendas Areado
Selante plasto-elástico concebido para o preenchimento 
de juntas e fendas, dando um acabamento texturado 
com relevo.

• Efeito areado
• Isento de solventes
• Grande poder de fixação - até em superfícies porosas
• Pintável e lixável
• Aplicação no interior e exterior
• Grande durabilidade
• Resistente a condições climatéricas adversas
• Flexível
• Resistente aos raios UV

Disponível nas cores:

• Selagem, vedação e preenchimento em superfícies 
rugosas/areadas:
 Tetos falsos
 Placas de gesso e poliestireno
 Pladur
• Aplicável em:
 Betão
 Cerâmica
 Pedra
 Vidro
 Caixilharia
 Madeira
 PVC e outros plásticos

Aplicações:

Branco

Características:

24un300ml 1248un



Selante para madeira

12un300ml 1248un

Selante para madeira
Selante flexível à cor da madeira ideal para vedar 
juntas entre soalhos de madeira e parede.

• Isento de solventes e silicone
• Embalagem transparente que permite observar a 
cor real do selante
• Disponível em 6 tons de madeira
• Cura rápida
• Inodoro
• Lixável, pintável e envernizável
• Não corrosivo

Disponível nas cores:

Aplicações:
• Selagem, vedação e preenchimento de juntas entre:
 Soalhos de madeira e parede
 Rodapés
 Armários
 Painéis e escadas de madeira
 Parquet
 Caixilharia de portas ou janelas
• Enchimento flexível de juntas e fendas                                

Características:

Branco

Cerejeira

Carvalho

Faia

Mogno/Sappelly Pinho

Nogueira



Selante Refratário SR-1500
Selante resistente a temperaturas extremamente elevadas 
(até 1500°C), indicado na selagem de juntas sujeitas às
mesmas. 

• Resistente a temperaturas até 1500°C
• Isento de solventes, silicone e amianto
• Não fissura
• Cura rápida
• Inodoro
• Não se deforma
• Excelente adesão sobre a maioria dos materiais utilizados 
em construção

Disponível nas cores:

12un300ml 1248un

Características:

Aplicações:

• Selagem de todas as juntas em:
 Barbecues 
 Chaminés 
 Fornos
 Lareiras
• Selagem de juntas em pedra refratária

Preto



Cola e veda PU
Adesivo/selante profissional com base de poliuretano 
que pode ser utilizado para múltiplas aplicações.

• Colagem forte
• Médio módulo
• Não escorre
• Sem solventes
• Não corrosivo
• Cura rápida
• Pintável
• Flexível mesmo depois de curado
• Aplicável em interiores e exteriores

Disponível nas cores:

12un300ml 1248un

• Aplicável em:
 Metais
 Cerâmica
 Vidro
 Madeira
 Pedra
 Alvenaria
 Plásticos
 Juntas de dilatação e extensão     

Aplicações:

Branco Cinza

Preto Terracota

Características:



12un290ml 1248un

Cola e Veda Neutro
Produto de nova geração com tecnologia KMP que lhe 
garante grande poder de colagem e uma vedação 
segura e duradoura.

• Selante/adesivo universal 
• Permanentemente elástico
• Isento de silicone, solventes ou isocianatos
• Aplicável em superfícies húmidas
• Inodoro
• Pintável
• Aplicação no interior e exterior
• Resistente aos raios UV e a alterações climatéricas

Disponível nas cores:

• Aplicações que necessitem de uma colagem e 
vedação flexível:
 Juntas de união e expansão na construção
 Juntas de dilatação em paredes, pavimentos 
ou terraços
 Painéis de revestimento sobre madeira, betão, 
alvenaria ou estruturas metálicas
• Aderência excecional sobre a maioria dos materiais de 
construção:
 Madeira
 Tijolo
 Pedra natural
 Cerâmica
 Metais 

Aplicações:

Branco Cinza

Terracota

Características:



Cola e Veda Telhas
Produto de base neutra especialmente desenvolvido 
para a colagem e vedação de qualquer tipo de telhas, 
painéis ou outros elementos usados em telhados.

• Cor idêntica à telha
• Alto módulo
• Colagem forte e flexível
• Isento de solventes ou de isocianatos
• Grande durabilidade
• Excelente na resistência aos raios UV
• Altamente resistente à humidade e a alterações 
climatéricas 
• Pintável
• Aplicável em superfícies húmidas
• Aplicação em interior e exterior

Disponível nas cores:

12un290ml

• Colagem e isolamento de telha em:
 Cimento
 Tijolo
 Madeira pintada
 Vidro
 Metais
 Plásticos
• Colagens de painéis sandwich e materiais de isolamento 
térmico
• Selagem de juntas de dilatação e colagens flexíveis

Aplicações:

Telha

1248un

Características:



Cola e Veda Cristal
Produto de nova geração com tecnologia KMP, de cor 
cristal translúcido, garante um acabamento perfeito 
em vidro e em outros materiais transparentes. 

• Completamente cristalino
• Grande poder de colagem
• Ideal para vedações e colagens invisíveis
• Vedação flexível e duradoura
• Isento de silicone, solventes ou isocianatos
• Aplicável em superfícies húmidas
• Inodoro 
• Pintável

Disponível nas cores:

12un290ml 1248un

• Colagens duradouras e invisíveis com acabamentos 
perfeitos em vidro e superfícies transparentes:
 Viveiros e terrários
 Vitrinas de exposição
 Montagem de estruturas interiores em vidro
• Aplicável em:
 Madeira
 Tijolo
 Betão
 Cerâmica
 Ferro
 Inox
 Galvanizados
 Alumínio e alumínio lacado
 Materiais sintéticos

Aplicações:

Cristal

Características:



12un290ml 1248un

MS Seal & Bond All in One
Selante/adesivo profissional de base MS-Polímero.

• Universal
• Alto módulo
• Vedação flexível e duradoura
• Isento de silicone, solventes ou isocianatos
• Cura em contacto com a humidade atmosférica
• Resistente ao aparecimento de fungos
• Inodoro
• Pintável
• Pode ser aplicado em interiores e exteriores
• Resistente aos raios UV e a alterações climatéricas

Disponível nas cores:

• Excelente aderência à maioria dos materiais da 
construção sem necessidade de primário:
 Vidro 
 Madeira 
 Plásticos, PU e PVC 
 Metais ferrosos - ferro
 Metais não ferrosos - inox, zinco, cobre, alumínio 
e alumínio lacado
 Galvanizados
 Pedra 
 Cimento 
 Tijolo
• Aplicável em superfícies húmidas

Aplicações:

Branco Cinza

Características:



MS Seal & Bond Cristal
Selante/adesivo de base MS-Polímero, de cor cristal 
translúcido, ideal para colagens e vedações invisíveis. 

• Universal
• Cor cristal translúcido
• Vedação flexível e duradoura
• Isento de silicone, solventes ou isocianatos
• Colar e selar aplicações no interior
• Cura em contacto com a humidade atmosférica
• Inodoro
• Pintável 

Disponível nas cores:

12un290ml 1248un

• Acabamentos perfeitos em vidro e superfícies 
transparentes:
 Viveiros e terrários 
 Vitrinas de exposição
 Montagem de estruturas interiores em vidro 
• Excelente adesão em todo o tipo de substratos sem 
a necessidade de aplicar um primário:
 Madeira
 Tijolo
 Betão
 Cerâmica
 Ferro
 Inox
 Galvanizados
 Alumínio e alumínio lacado
 Materiais sintéticos
• Aplicável em superfícies húmidas

Aplicações:

Cristal

Características:



Bull Glue

Disponível nas cores:

Branco

12un290ml 1248un

Características:

Adesivo universal super forte à base de MS-Polímeros, 
permitindo a colagem imediata de peças sem recorrer a 
ancoragens ou apoio de peças a fixar.

• Agarre instantâneo
• Colagem super forte e flexível
• Colagens verticais
• Isento de silicone, solventes ou isocianatos 
• Aplicável em superfícies húmidas
• Aderência a materiais porosos e não porosos
• Inodoro
• Pintável
• Aplicação em interior e exterior
• Resistente a alterações climatéricas e aos raios UV

• Fixação de peças pesadas, mesmo em superfícies 
verticais sem necessidade de suporte
• Colagens e selagens na construção em geral:
 Vidro
 Metal
 Madeira
 Painéis epoxi e poliéster
 Aço inox
 Alumínio e outros metais
 Fixação de sanitários - banheiros, toalheiros
 Painéis de metal
 Bancadas de cozinha
 Azulejo
 Caixilharia de PVC e alumínio
• Colagem e selagem automóvel

Aplicações:



12un300ml 1248un

Prego Líquido
Cola de montagem forte e bastante versátil, podendo 
ser aplicada em praticamente em todos os materiais 
de construção e colagens verticais.

• Colagem forte e rápida
• Boa aderência sobre a maioria dos materiais de 
construção
• Não escorre
• Resistente à humidade
• Indicado para interior e exterior

Disponível nas cores:

Aplicações:

• Colagem em madeira:
 Rodapés 
 Armários 
 Portas 
 Janelas 
 Painéis de sandwich
• Boa aderência: 
 Pedra
 Betão
 Metal
 PVC
 Alumínio

Beje

Características:



12un300ml 1248un

Easy-fix - Cola de montagem
Cola de montagem de base água para uso universal. 

• Universal
• Colagem vertical
• Sem solventes
• Fácil de aplicar e limpar
• Boa aderência - sem necessidade de primário
• Corrige irregularidades das superfícies
• Não corrosivo
• Pintável
• Aplicável em interiores

Disponível nas cores:

Características:

Aplicações:

• Indicado para a colagem de:
 Rodapés 
 Cerâmica 
 Armários 
 Painéis
 Betão 
 Pedra 
 Alvenaria 
• Pode ser aplicado em metais e poliestireno (EPS ou 
XPS)

Branco



Decor-fix - Cola para sancas
Cola de montagem especialmente desenvolvida para 
a colagem de sancas e outros elementos decorativos.

• Pintável com tintas de base aquosa ou sintéticas
• Adequado para a colagem de esferovite 
• Sem solventes
• Boa aderência, sem necessidade de primário
• Praticamente inodoro
• Fácil de aplicar e limpar

Disponível nas cores:

12un300ml 1248un

Características:

Aplicações:
• Colagem de elementos decorativos:
 Sancas 
 Perfis 
 Madeira 
 Esferovite (poliestireno, EPS ou XPS)
 Molduras
 Rodapés
 PVC
• Colagem sobre cimento ou alvenaria

Branco



12un300ml 1248un

Rapid-fix D4
Adesivo à base de poliuretano extremamente forte, 
substituindo pregos e parafusos em inúmeras aplicações.

• Resistente à humidade - D4 (de acordo com a norma 
EN-204/205)
• Colagem forte e duradoura
• Excelente aderência sobre a maioria dos materiais de 
construção
• Sem solventes
• Não corrosivo
• Não escorre
• Pode ser aplicado em interiores e exteriores

Disponível nas cores:

• Sobre a maioria dos materiais de construção:
 Madeira (rodapés, armários, portas e janelas)
 Metal
 Pedra
 Betão
 Plásticos
 Alumínio
 Materiais de isolamento (lã de vidro, espuma PU 
e PS)
• Colagens verticais
• Colagem estrutural e de painéis de sandwich 

Aplicações:

Beje

Características:



12un250ml          1248un

Cola para PVC A-70
Cola especial em gel para tubagens e acessórios de PVC 
rígido sob pressão ou sistemas de evacuação. 

• Secagem muito rápida - apenas 1h (pressões até 10 bar
e tubagens até 90 mm de diâmetro)
• Não contém THF (Tetraidrofurano)
• Embalagem prática com pincel incluído na tampa
• Colagem na vertical
• Colagem forte, resistente e duradoura
• Não escorre
• Resistência térmica e química similar à do próprio PVC

Disponível nas cores:

Características:

• Aplicável em tubagens de PVC rígido
• Aplicável em tubagens para água potável
• Aplicação em:

Tubagens sobre pressão (água ou gás)
Sistemas de evacuação

 Canalização
 Drenos

Tubagens de ventilação
 Esgotos

Todo o tipo de acessórios

Aplicações:

Transparente



12un750ml 768un

Espuma de Poliuretano
Produto profissional com grande capacidade de expansão, 
especialmente desenvolvido para o enchimento e colagem 
na construção.

• Aplicação com pistola e manual - respectivamente
• Cura rápida
• Boa capacidade de isolamento térmico e acústico
• Pintável
• Lixável
• Resistente ao envelhecimento

Disponível nas cores:

• Ideal para o preenchimento e colagem de caixilharia para 
portas e janelas. 
• Preenchimento, colagem e/ou isolamento de:
 Juntas entre paredes, tetos e chãos
 Cavidades em zonas de travessia de tubagens e 
cabos
• Aplicável em:
 Cimento
 Pedra
 Gesso
 Tijolo
 Madeira
 Metal
 PVC

Aplicações:

Amarelo

Características:



12un500ml 1008un

Spray de Limpeza de Espuma
Indicado na eliminação de resíduos de espuma poliuretano 
não curada. 

• Aplicação fácil
• Remoção rápida e eficaz
• Aplicação manual ou roscado na pistola
• Secagem rápida

Disponível nas cores:

Características:

Aplicações:

• Indicado para limpar e remover a espuma de poliuretano:
 Não endurecida das superfícies 
 Da pistola de aplicação 
 Da válvula injetora da lata de espuma PU

Incolor



Bucha Química Políester 300ml
Produto de dois componentes de elevadas prestações, 
desenvolvido para a fixação de cargas médias em 
superfícies horizontais e/ ou verticais.

• Fixação para cargas médias
• Fixação na vertical ou na horizontal
• Cura rápida
• Grande durabilidade
• Aplicação em interiores e exteriores 

Disponível nas cores:

15un300ml 1260un

• Desenvolvida principalmente para a fixação de:
 Varão
 Ar condicionado
 Antenas
 Substratos ocos
• Preenchimento e reparação de fendas (substrato:cimento) 
na vertical ou horizontal
• Aplicável em:
 Betão
 Tijolo
 Pedra
 Blocos de cimento
 Cimento areado
 Alvenaria

Aplicações:

Cinza

Características:



12un410ml 1152un

Bucha Química Políester 410ml
Produto de dois componentes de elevadas prestações, 
desenvolvido para a fixação de cargas médias em 
superfícies horizontais e/ ou verticais.

• Fixação para cargas médias
• Fixação na vertical ou na horizontal
• Cura rápida
• Grande durabilidade
• Aplicação em interiores e exteriores

Disponível nas cores:

• Desenvolvida principalmente para a fixação de:
 Varão
 Ar condicionado
 Antenas
 Substratos ocos
• Preenchimento e reparação de fendas (substrato:cimento) 
na vertical ou horizontal
• Aplicável em:
 Betão
 Tijolo
 Pedra
 Blocos de cimento
 Cimento areado
 Alvenaria

Aplicações:

Cinza

Características:



Bucha Química Poliéster
S/Estireno
Produto de dois componentes sem estireno que 
permite a fixação de cargas médias em superfícies 
horizontais e/ou verticais.

• Sem estireno
• Fixação para cargas médias
• Fixação em materiais ocos e maciços
• Aplicação em interiores e exteriores

Disponível nas cores:

15un300ml 1260un

• Desenvolvida principalmente para a fixação de:
 Varão roscado
 Varão de construção
 Vigas
 Estruturas de aço
 Portões e corrimões
 Substratos ocos e maciços
• Boa aderência à generalidade dos materiais de 
construção:
 Betão
 Tijolo
 Pedra
 Blocos de cimento

Aplicações:

Cinza

Características:



15un300ml 1260un

Bucha Química Epoxi S/Estireno
Produto de dois componentes sem estireno desenvolvida 
especialmente para a fixação de cargas elevadas. 

• Fixação para cargas altas
• Sem estireno
• Grande durabilidade
• Grande resistência química
• Boa aderência à generalidade dos materiais de construção
• Aplicação em interiores e exteriores

Disponível nas cores:

• Pode ser utilizada em condições húmidas, incluindo 
aplicações debaixo de água:
 Betão
 Tijolo
 Pedra
 Blocos de cimento
 Alvenaria 

Aplicações:

Cinza

Características:



Bucha Química Vinilester VE-1400 
Produto de dois componentes sem estireno desenvolvido 
para a fixação de cargas altas/muito altas.  

• Aplicações de elevada performance onde a carga seja um 
fator crítico - cargas altas/muito altas
• Aprovação ETA opção 1 - Betão fissurado
• Aprovação para uso em contacto com água potável - WRAS
• Aprovação Anti-fogo
• Isento de estireno, amigo do ambiente
• Cura rápida
• Grande durabilidade
• Aplicação em interior e exterior, na horizontal ou vertical
• Grande resistência química
• Aplicável em superfícies húmidas ou mesmo debaixo de água

Disponível nas cores:

15un300ml 1260un

• Aplicável em:
 Betão
 Tijolo
 Alvenaria
 Pedra
 Madeira
 Varão roscado
 Varão de construção
 Materiais ocos

Aplicações:

Cinza

Características:



MSCoat Impermeabilizante
É um impermeabilizante líquido de base MS-Polímero. 
Após a cura, forma uma membrana protetora 100% 
impermeável e elástica.  

• 100% impermeável
• Líquido espesso autonivelante
• Excelente resistência aos raios UV e a alterações climatéricas
• Fácil de aplicar
• Cura rápida e impermeável em apenas 3/6H
• Pintável
• Transitável
• Elasticidade permanente
• Excelente adesão à maioria dos materiais de construção
• Alto rendimento (1,5 a 3 kg/m2)
• Aplicável em superfícies horizontais e verticais 

Disponível nas cores:

4un1kg 416un

Características:

Aplicações:
• Pode ser aplicado com espátula, pincel ou rolo
• Cartucho: ponta específica para aplicação
• Ideal para:  
 Uniões de chaminés, clarabóias e saídas de ventilação em telhados 
 Reparação de caleiras (metálicas ou plásticas), canalizações, 
drenos e telhados 
 Terraços, varandas e floreiras  
 Paredes e divisórias propensas a infiltrações
 Impermeabilização de sub-pavimentos: casas de banho, 
chuveiro, jardins 
 Reparação e manutenção de barcos, caravanas ou 
carroçarias 
 Reparação de corrosão em chumbo ou cobre 

Branco Cinza

Preto Terracota

12un290ml 1248un



Hydrotech - Fachadas e Telhados
É um hidrofugante líquido que forma uma barreira impermeabilizante
que repele a água. Foi especialmente desenvolvido para aplicação em
materiais porosos como tijolo, betão, fibrocimento e pedras naturais não
calcárias.  

• Incolor
• Invisível
• Pintável
• Resistente à abrasão superficial
• Resistente a temperaturas extremas
• Microporoso
• Permite que as superfícies respirem
• Absorvido pelos materiais
• Boa penetração atuando em profundidade
• Proteção efetiva e duradoura
• Não altera o aspeto natural dos materiais
• Reduz o aparecimento de salitre
• Protege da sujidade e do crescimento de fungos e musgos 
  

Disponível nas cores:

Características:

Aplicações:
• Ideal para aplicar em telhados, fachadas e muros
• Aplicável em:
 Tijolo
 Betão
 Betão areado
 Fibrocimento
 Gessos minerais
 Pedras naturais ou artificiais não calcárias 

5L
20L

4un
1un

Incolor



Hydrotech - Pladur e Pedra Natural
É um hidrofugante líquido que forma uma barreira impermeabilizante
que repele a água. Foi especialmente desenvolvido para aplicação em
materiais porosos como pladur, gesso ou pedras naturais com origem
calcária.  

• Incolor
• Invisível
• Pintável
• Resistente à abrasão superficial
• Resistente a temperaturas extremas
• Microporoso
• Permite que as superfícies respirem
• Absorvido pelos materiais
• Boa penetração atuando em profundidade
• Proteção efetiva e duradoura
• Não altera o aspeto natural dos materiais
• Reduz o aparecimento de salitre
• Protege da sujidade e do crescimento de fungos e musgos  

Disponível nas cores:

Características:

Aplicações:
• Ideal para aplicar em pladur, gesso e pedra naturais calcárias.
• Aplicável em:
 Lioz (limestone)
 Moleanos
 Pedra de Ançã 

5L
20L

4un
1un

Incolor



6un400ml 1116un

Spray de Tinta Acrílica
Spray de elevada qualidade que possui uma excelente 
aderência sem primário, foi especialmente concebido 
para satisfazer as necessidades dos utilizadores profissionais. 

• Válvula de auto-limpeza
• Excelente cobertura
• Livre de CFC
• Secagem rápida
• Durável sem degradação da cor
• Aplicação em interiores e exteriores

Disponível nas cores:

Características:

Aplicações:

• Utilizado para:
 Pinturas e retoques
• Aplicável em:
 Plásticos e madeiras
 Metais, vidro e cerâmica
 Gesso, betão e tijolo

Consultar documento “Cores”



Spray Branco Electrodomésticos
Pintura especial para a proteção e reparação de 
electrodomésticos, sendo a cor afinada para o branco 
típico dos electrodomésticos.

• Cor branco electrodoméstico
• Proteção e reparação
• Secagem rápida

Disponível nas cores:

6un400ml 1116un

Características:

Aplicações:

• Indicado especialmente para aplicações em 
electrodomésticos:
 Micro-ondas
 Máquinas de lavar
 Frigoríficos
 Entre outros
• Aplicável em:
 Madeira
 Superfícies metálicas
 Vidro
 Cerâmica
 Plásticos

Branco electrodoméstico



6un400ml 1296un

Spray de Tinta Metalizada
Spray de elevada qualidade especialmente desenvolvido 
para criar efeitos metálicos. 

• Efeito metalizado
• Válvula de auto-limpeza
• Adere sem necessidade de um primário a qualquer 
superfície
• Secagem rápida
• Longa duração
• Aplicação em interiores e exteriores

Disponível nas cores:

Características:

Aplicações:

• Utilizado para:
 Decorações de Natal
• Aplicável em:
 Plástico
  Madeira
 Metais 
 Vidro 
 Cerâmica
 Gesso 
 Betão 
 Tijolo

Prata

Cromado

Dourado

Ouro



Spray Altas Temperaturas
Spray acrílico resistente a temperaturas elevadas 
(600°C-800°C), indicado para superfícies e materiais 
sujeitos a temperaturas altas.

• Resistente até 800°C
• Livre de CFC
• Excelente cobertura
• Longa duração
• Secagem rápida sem escorrer
• Pigmentos isentos de chumbo
• Uso profissional e doméstico

Disponível nas cores:

6un400ml 1116un

Características:

Aplicações:

• Aplicado em superfícies sujeitas a temperaturas 
elevadas: 
 Lareiras 
 Salamandras 
 Grelhas 
 Radiadores 
 Fornos 
 Caldeiras 
 Barbecues 
 Tubos de escape 
 Motores 
 Pinças de travão

Preto opaco

Alumínio

Antracite



6un400ml 1296un

Fluo - Spray Fluorescente
Spray especial para decoração e proteção com cores 
vivas e fluorescentes que proporcionam alta visibilidade.

• Superficies fluorescentes e brilhantes
• Boa cobertura
• Alta visibilidade
• Cura rápida
• Aplicável em plásticos
• Não escorre

Disponível nas cores:

Características:

• Ideal para: 
 Capacetes 
 Bicicletas 
 Máscaras 
 Molduras 
 Ornamentos
 Outras decorações
Aplicável em:
 Superfícies metálicas 
 Madeira 
 Vidro 
 Superfícies plásticas 
 PVC 
 Pedra 
 Cimento
 Alvenaria

Amarelo

Verde

Laranja

Vermelho



Marker - Spray de Marcação
Spray para marcação e delineamento de espaços em que 
a sua válvula multidirecional 360º permite a aplicação em 
qualquer posição.

• Válvula multidirecional 360º
• Cura rápida
• Marcação resistente
• Grande resistência à fricção e ao desgaste

Disponível nas cores:

12un500ml 1296un

Características:

Aplicações:

• Utilizado em:
 Obras
 Oficinas
 Estradas
 Estacionamentos
 Recintos desportivos
 Armazéns
 Árvores
Aplicável em:
 Madeira
 Superfícies metálicas
 Vidro
 Plásticos
 Pavimentos - betão, cimento, alvenaria, etc

Branco

Azul

Amarelo

Vermelho



12un400ml 1296un

Spray de Zinco Claro
Spray de galvanização a frio para proteção contra a 
corrosão,  apresentando uma cor clara e brilhante.

• Cor clara
• Excelente proteção contra a ferrugem
• Excelente cobertura
• Proteção catódica duradoura
• Promove a resistência a climas adversos
• Secagem rápida sem escorrer
• Pintável e envernizável depois de seco

Disponível nas cores:

Características:

Aplicações:

• Proteção de: 
 Superfícies metálicas 
 Tanques 
 Postes 
 Vigas 
 Juntas soldadas 
 Caleiras
 Superfícies após:
  Roscagem
  Corte 
  Soldadura

Zinco claro



12un400ml 1296un

Spray de Zinco Brilhante
Spray que apresenta um elevado grau de pureza de zinco 
para a proteção anti-ferrugem, assegurando uma galvanização 
a frio de cor brilhante. 

• Cor brilhante
• Excelente proteção contra a ferrugem
• Excelente cobertura
• Secagem rápida sem escorrer
• Proteção catódica duradoura
• Promove a resistência a climas adversos
• Pintável e envernizável depois de seco

Disponível nas cores:

Características:

Aplicações:

• Proteção de: 
 Superfícies metálicas 
 Tanques 
 Postes 
 Vigas 
 Juntas soldadas 
 Caleiras
 Superfícies após:
  Roscagem
  Corte 
  Soldadura
• Pode ser utilizado como pintura de acabamento 
capaz de restituir a cor dos metais galvanizados

Zinco brilhante



12un400ml 1296un

Spray de Zinco 98 Escuro
Spray profissional que apresenta um elevado grau de 
pureza de zinco (98%) para a proteção anti-ferrugem, 
assegurando uma galvanização a frio de cor escura.

• Alto teor de zinco puro 98%
• Excelente proteção contra a ferrugem
• Excelente cobertura
• Proteção de longa duração
• Secagem rápida sem escorrer
• Promove a resistência a climas adversos
• Pintável e envernizável depois de seco

Disponível nas cores:

Características:

Aplicações:

• Proteção de: 
 Superfícies metálicas 
 Tanques 
 Postes 
 Vigas 
 Juntas soldadas 
 Caleiras
 Superfícies após:
  Roscagem
  Corte 
  Soldadura
Protege as superfícies contra a corrosão provocada 
pela humidade e pelas condições climatéricas

Zinco escuro



Spray Inox
Produto profissional ideal para superfícies que necessitem 
de proteção anticorrosiva, criando uma película protetora 
de longa duração contra a ferrugem, riscos, temperaturas 
elevadas e danos provocados pelas intempéries.

• Acabamento em inox
• Excelente cobertura
• Proteção de longa duração
• Secagem rápida sem escorrer
• Excelente proteção contra a ferrugem
• Promove a resistência a climas adversos
• Pintável e envernizável depois de seco

Disponível nas cores:

12un400ml 1296un

Características:

Aplicações:

• Indicado para proteger as superfícies após operações de:
 Roscagem 
 Corte 
 Soldadura
• Aplicável em:
 Todas as superfícies metálicas 
 Tanques 
 Postes 
 Vigas 
 Juntas soldadas 
 Caleiras

Inox



Multi-Lub
É um lubrificante multifunções.

• Lubrifica e protege em profundidade
• Desbloqueia peças enferrujadas
• Repelente de água
• Resistente à corrosão
• Desengordurante
• Protetor
• Elimina fricções e ruídos

Disponível nas cores:

12un400ml 1296un

Características:

Aplicações:

• Ideal para:
 Engrenagens
 Correntes
 Cabos
 Fechaduras
 Dobradiças
 Peças enferrujadas
 Libertação de junções mecânicas

Incolor



Spray Primário

• Perfeita aderência
• Secagem rápida
• Pintável
• Resistente à corrosão
• Cobre pequenas imperfeições e riscos

6un400ml 1296un

Características:

Aplicações:
• Ideal para superfícies difíceis:
 Plásticos
 Ligas metálicas
 Metais no geral
 Madeira
 Vidro 

Cinza

Spray para tratamento de superfícies. Este produto aplica-se 
como fundo antes de pintar, tornando as superfícies 
perfeitamente aderentes à pintura e protegidas da corrosão.

Disponível nas cores:



1296un 6un400ml

Produto indicado para superfícies com ferrugem. 
Assegura a proteção dada por um primário e o 
acabamento de um spray de tinta.

• Contém inibidores de corrosão
• Secagem rápida
• Dispensa remoção prévia de ferrugem

Disponível nas cores:

• Superfícies com alguma oxidação: 
 Portas e portões metálicos 
 Mobiliário de jardim em metal 
 Corrimões metálicos 
 Caleiras

Aplicações:

Branco

Características:

Cinza



12un400ml 1296un

Spray Massa para Correntes
É um lubrificante específico para correntes submetidas a 
altas velocidades de rotação. Deixa uma película protetora 
impermeável, anticorrosiva, que repele a água, sujidade e 
poeiras.

• Secagem rápida sem escorrer
• Não mancha
• Excelente cobertura
• Proteção de longa duração
• Reduz o desgaste
• Não danifica as superfícies pintadas, peças de plástico ou 
borracha
• Resistente a altas temperaturas de operação
• Contém válvula 360º

Disponível nas cores:

Características:

Aplicações:

• Indicado para todos os tipos de correntes:
 Motos
 Bicicletas
 Karts
 Engrenagens
 Cremalheiras
 Correntes - standard e o-ring
 Máquinas - industriais e agrícolas

Bege



12un400ml 1296un

Spray de Limpeza de Metais
Spray específico para metais que limpa, protege e dá 
brilho, deixando uma película invisível que reduz a 
adesão de água, dedadas e pó.

• Deixa uma película protetora
• Elimina oxidações, manchas, impressões digitais e 
gorduras
• Restaura o brilho a superfícies opacas
• Deixa os metais lisos e brilhantes
• Aplicável em superfícies verticais sem escorrer

Disponível nas cores:

Características:

Aplicações:

• Adequado para a limpeza de:
 Inox 
 Alumínio 
 Cobre 
 Bronze 
 Latão
 Peças cromadas

Incolor



Kill-Blocker
Desentupidor líquido profissional de ação rápida e 
fórmula inovadora criado para desentupir canalizações 
e esgotos, tanto domésticos como industriais.

• Ajuda a prevenir germes e maus odores
• Possui inibidores de corrosão especiais para não 
danificar canalizações
• Remove eficazmente as obstruções

Disponível nas cores:

12un750ml 600un

Características:

Aplicações:

• Obstruções causadas por matéria orgânica: 
 Comida 
 Papel 
 Gorduras 
 Cabelos
 Cigarros 
 Resíduos de sabão 
 Entre outros

Verde



12un750ml 528un

Spray Lareiras e Churrascos
Agente descarbonizante que elimina eficazmente o fumo 
negro e carvão residual deixando as superfícies perfeitamente 
limpas e sem resíduos.

• Elimina resíduos carbonizados e o fumo negro
• Melhora o desempenho da lareira
• Dissolve gorduras
• Superfícies ficam limpas e sem resíduos

Disponível nas cores:

Características:

Aplicações:

• Limpeza e manutenção:
 Lareiras
 Chaminés
 Fogões a lenha
 Churrasqueiras
 Grelhas
 Fornos elétricos e a gás
 Pedras
 Entre outros

Amarelo



12un750ml 528un

Spray Super Desengordurante
Detergente em spray com uma formulação exclusiva para 
uma ação desengordurante super rápida e eficaz, adequado 
para todo o tipo de sujidade e superfícies.

• Limpeza eficaz e rápida
• Contém propriedades anti-estáticas
• Deixa as superfícies limpas e brilhantes
• Não corrosivo
• Pode ser usado diretamente ou diluído

Disponível nas cores:

Características:

Aplicações:

• Aplicável em:
 Plásticos
 Vidro
 Metais
 Tecidos e carpetes
• Eficaz contra:
 Gorduras
 Óleos
 Poeiras
 Manchas
 Sujidades pesadas

Amarelo



Rust Converter
Produto para tratamento de superfícies parcial ou 
totalmente enferrujadas. O produto converte os óxidos 
de ferro (ferrugem), transformando-os num composto 
metálico passivado inerte que forma uma boa base de 
ancoragem para pintura ou para proteção.

• Aplicação direta sobre a ferrugem
• Previne contra a ferrugem futura
• Formulação abrangente
• Baixa toxicidade
• Superfície pintável

Disponível nas cores:

12un300ml 1176un

Características:

Aplicações:

• Aplicável em:
 Máquinas industriais
 Máquinas agrícolas
 Tratamento de superfícies
 Construção
 Reparação de navios

Vermelho



Pasta Lava Mãos
É um produto concentrado, ideal para qualquer tipo de 
sujidade difícil.

• Protege as mãos
• Limpeza profunda
• Desengordurante

Disponível nas cores:

12un1000ml 540un
168un

Características:

Aplicações:

• Recomendada para uso profissional: 
 Mecânicos 
 Pintores 
 Canalizadores 
 Entre outros
• Sujidade intensa:
 Sujidade de óleos 
 Lubrificantes 
 Gordura 
 Verniz 
 Tinta 
 Betumes 
 Colas 

Bege

4un4000ml



Lava Mãos Fluída
Pasta fluída concentrada com alto poder de limpeza que 
remove todos os tipos de sujidade obstinada. A ação dos 
micro grânulos abrasivos resulta numa limpeza mais 
profunda, enquanto os seus emolientes naturais 
protegem a epiderme. 

• pH idêntico ao da pele
• Contém surfactantes vegetais de fontes renováveis
• Contém sabonetes naturais
• Com micro grânulos
• Extrema eficácia
• Remove sujidade intensa

Disponível nas cores:

168un

Características:

Aplicações:

• Recomendada para uso profissional:
 Mecânicos
 Pintores
 Canalizadores
 Entre outros
• Sujidade intensa:
 Óleos
 Lubrificantes
 Gordura
 Verniz
 Tinta
 Betumes
 Colas

Bege

4un5000ml



Pistola Silicone Skeleton 
Reforçada
Pistola para silicone leve e prática para a aplicação de 
cartuchos de 310ml. A sua vareta hexagonal permite a 
aplicação de produtos com baixa viscosidade.

Rácio de força: 7:1

Características:

MODELO VOLUME D (mm) L (mm)
50 - 51
50 - 51

300 ml
310 ml

Cartucho
Cartucho

215
218

L

D

Vendido à unidade

• Para cartuchos de 300 e 310ml
• Montado por parafusos e soldadura 
• Punho e gatilho em alumínio
• Empurrador hexagonal
• Vareta Hex 8 mm com acabamento em zincado para 
evitar corrosões

CARTUCHO



Pistola Silicone Giratória Pro
Pistola profissional de alta resistência com amortecimento 
elástico para produtos de viscosidade média e alta. 
Indicada para cartuchos de 310ml.

• Para cartuchos de silicone de 300ml e 310ml
• Montado por parafusos
• Empurrador redondo
• Vareta redonda 8 mm zincada para evitar corrosões
• Porcas metálicas e canhão duplo soldado
• Pistola giratória

Rácio de força: 12:1

Características:

MODELO VOLUME D (mm) L (mm)
50 - 51
50 - 51

300 ml
310 ml

Cartucho
Cartucho

215
218

L

D CARTUCHO

Vendido à unidade



Pistola Silicone Giratória Pro
Antigota
Pistola de silicone giratória com sistema anti-gotas para 
produtos de viscosidade média e alta. Indicado para 
cartuchos de 300ml e 310ml.

• Empurrador redondo, pastilha de impulsão dupla reforçada
• Montada com parafusos
• Porcas metálicas e canhão duplo soldado
• Vareta redonda 8mm de material F1 tratado para evitar 
fissuras ao longo do tempo

Rácio de força: 18:1

Características:

Vendido à unidade

MODELO VOLUME D (mm) L (mm)
50 - 51
50 - 51

300 ml
310 ml

Cartucho
Cartucho

215
218

L

D CARTUCHO



Pistola Silicone COX 310
Pistola para silicone com sistema anti-gotas para produtos 
de viscosidade média e alta. Indicada para cartuchos de 
300ml e 310ml.

• Punho em alumínio fundido que o torna forte e leve
• Elevada resistência da placa de liga de metal
• Fácil de manusear em espaços apertados

Rácio de força: 12:1

Características:

MODELO VOLUME D (mm) L (mm)
50 - 51
50 - 51

300 ml
310 ml

Cartucho
Cartucho

215
218

L

D CARTUCHO

Vendido à unidade



Pistola Resina Química
Pistola para resina leve e prática com estrutura de aço com 
êmbolo concêntrico duplo. 
Indicada para cartuchos de 380ml, 400ml e 410ml.

• Aplicador coaxial bicomponente
• Empurrador redondo
• Com três varetas aparafusadas, de material F1 tratado 
para evitar fissuras ao longo do uso
• Anilha metálica reforçada
• Porcas metálicas

Rácio de força: 12:1

Características:

MODELO VOLUME D (mm) L (mm)
63
63
63

380 ml 1:1
380 ml 2:1

380 ml 10:1

Cartucho
Cartucho
Cartucho

185
185
185

L

D
CARTUCHO COAXIAL

Vendido à unidade



Pistola Espuma
Pistola para espuma de poliuretano de fácil utilização.
Contém regulador para dosear a quantidade de espuma 
aplicada.

• Desenho ergonómico e corpo em plástico injetado
• Garante total estanqueidade 
• Válvula de rosca universal de plástico
• Com vareta interior de aço sem Teflon
• Regulador traseiro com encerramento da carreira

Características:

Vendido à unidade



Pistola Espuma Pro
Pistola para espuma de poliuretano profissional com punho 
ergonómico, com certificado ISO, CE e TUV.

• Punho ergonómico - certificado ISO, CE e TUV
• Conjunto roscado a 100%
• Vareta interior e válvula teflonizada
• Roscado garantindo uma estanqueidade ao aplicador por 
meio de juntas tóricas e teflon nas peças a serem ferradas
• Regulador traseiro com encerramento da carreira

Vendido à unidade

Características:



PONTEIRAS 
PISTOLA 
SKELETON 
CÁPSULAS

Tamanhos:

• 12x50
• 12x80
• 16x85
• 16x130

Cápsulas

10un

Cápsulas para aplicação de resina química em substratos ocos.

Ponteiras
Ponteira para resina

Ponteira para silicone

Cortador
Utensílio que permite cortar as ponteiras de aplicação com o diâmetro desejado

10un

5un

Ponteira para silicone com clip e tampa

10un

Ponteira para resina com clip

5un



Transparente

Branco

Inox

Alumínio 9006

Cinza 7035

Cinza 7011

Cinza 7016

Creme 1015

Champanhe

Carvalho Dourado

Castanho 8007

Castanho 8014

Bronze 8017

Bordeaux 3005

Verde 6005

Azul 5010

Preto

Silicone Neutro
NO-42

            

Silicone Neutro
SN-350

   

Cor aproximada
Cor ral As cores mencionadas neste folheto são meramente indicativas

Silicone Neutro
NO-24   

Silicone Neutro
Alcoxy AL-30

Z.I. de Albergaria-a-Velha (junto à EN-1, IC2), 3850-184 Albergaria-a-Velha 
Tel. (+351) 234 612 730 | Fax:(+351) 234 612 739 | Email:  geral@tda-abrasivos.com

Carta de cores                                   Silicones Neutros  

Silicone Neutro
Sanitários

Silicone Neutro
NO-77

Cinza 7004

Verde 6200

Cinza 7037

Verde 6009

   

Silicone Neutro
NO-85



Transparente

Branco

Cinza 7035

Cinza 7011

Bronze 8017

Preto

Cor aproximada
Cor ral As cores mencionadas neste folheto são meramente indicativas

Alumínio 9006

Z.I. de Albergaria-a-Velha (junto à EN-1, IC2), 3850-184 Albergaria-a-Velha 
Tel. (+351) 234 612 730 | Fax:(+351) 234 612 739 | Email:  geral@tda-abrasivos.com

Carta de cores                                   Silicones Acetatos  

Silicone Acetato 
AC-04

Silicone Sanitário
Acetato

Silicone Acetato 
AC-02

Castanho 8014



Branco opaco 9010Transparente

As cores mencionadas neste folheto são meramente indicativas

Spray Tinta Acrílica

Branco brilhante 9010 Branco electrodómestico Alumínio 9006 Cinza 7001

Cinza 7016Cinza 7011 Cinza 7032 Cinza 7035

Marfim 1015Marfim 1014 Amarelo 1021 Amarelo 1023Amarelo 1007

Laranja 2004 Vermelho 3020Vermelho 3000 Vermelho 3003Vermelho 3001 Rosa 3015

Violeta 4003 Azul 5012Azul 5010

Azul 5003

Azul 5017

Verde 6018 Verde 6029

Verde 6002 Verde 6005 Verde 6011Verde 6009

Castanho 8002 Castanho 8011 Castanho 8014

Castanho 8017 Preto brilhante 9005Preto opaco 9005

Verde Opaco 6005

Verde Opaco 6011

Azul 5002Azul 5015

Laranja 2002

Cinza 7021 Cinza 7039

-184 Albergaria-a-Velha
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Spray Acrílico Metalizado

Fluo - Spray Fluorescente

Marker - Spray Marcação

Spray Acrílico Altas Temperaturas

Spray Direto Ferrugem

As cores mencionadas neste folheto são meramente indicativas

Prata Dourado Ouro Cromado

Amarelo Laranja Verde Vermelho

Branco Amarelo Vermelho Azul

Preto opaco Antracite Alumínio

Branco Cinza

-184 Albergaria-a-Velha
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