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Qualidade significa 
oferecer aos nossos 
clientes produtos 
inovadores que 
satisfaçam plenamente 
as suas exigências.





    A linha REVECEM de microcimento é caracterizada pela utilização 
de dois componentes para o endurecimento. O pó de microcimento 
deve ser misturado com o RESINCEM na proporção apropriada, para 
proporcionar a dureza e a aderência ideal ao sistema.
    Destaca-se pela sua fácil aplicação e maneabilidade com uma 
talocha, porque o seu ‘’pot life’’ é longo.

1

granulometrias

‘’pot life’’ superior
a 3 horas 

Elevado efeito
‘’stucco’’ 

Força de compressão Resina + pó



BASE COATMEDIUM COATTHIN COAT

Microcemento que é utilizado como passo prévio para 
REVECEM THIN ou REVECEM MEDIUM. No entanto, pode 
também ser aplicado como um único passo para que a 
mesma base actue como camada de acabamento. O 
resultado será muito mais áspero superfície, sem 
qualquer efeito estuque e com um alto poder 
antiderrapante. Ao adicionar o toner da cor escolhida 
obterá um acabamento decorativo, com uma 
planimetria elevada que permite que o produto 
combine muito bem em superfícies horizontais. É 
recomendado para pavimentos e pisos de tráfego 
extremo. Também pode ser aplicado em pisos verticais 
superfícies ou paredes.

Classificado como CT-C40-F10 de acordo com a UNE-EN 
Norma 13813.

Consumo: 1 Kg/m²

Proporção:20 Kg de REVECEM BASE + 5L de Resincem

Volume: 20 Kg

Resincem é uma resina especial para sistemas de 
microcement de dois componentes (REVECEM). 
Misturada na proporção certa, proporciona excelente 
compatibilidade, dureza e aderência a sistemas de 
microcimento e argamassas.

Volume: 5 L, 8 L, 
10 L e 25 L
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Microcement de acabamento e textura finas. 

Depois de adicionar o toner da cor escolhida, obterá 
uma superfície decorativa lisa com efeito estuque. É 
recomendado apenas para superfícies verticais e não 
transitáveis, uma vez que não possui propriedades 
antideslizantes.

Classificado como CT-C30-F9 de acordo com a UNE-EN 
Norma 13813.

Consumo: 0,5 Kg/m².

Proporção:10 Kg de REVECEM THIN + 5 L de Resincem

Volume: 10 Kg

REVECEM Medium tem a granulometria mais espessa do que 
REVECEM THIN, o que torna o seu acabamento mais subtil 
(menos efeito stucco). Depois de adicionar o toner da cor 
escolhida, o resultado será uma superfície ligeiramente 
texturada, muito mais resistente e de dureza superior. O 
tamanho do grão fornece-lhe propriedades antideslizantes.       
Pode ser aplicado numa multiplicidade de superfícies, 
contudo, a sua utilização mais recomendada é em 
pavimentos de tráfego médio. 
Pode também ser aplicado em superfícies verticais ou 
paredes.

Classificado como CT-C40-F10 de acordo com a UNE-EN 
Norma 13813.

Consumo: 0,6 Kg/m²

Proporção: 20 Kg de REVECEM MEDIUM + 8L de 
Resincem

Volume: 20 Kg
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A linha REVECEM CLASSIC é caracterizada por ser um revestimento monocomponente. 
Só precisa de ser misturado com água para o seu endurecimento. 
A principal diferença em relação aos que são combinados com resina (RESINCEM) é 
que a sua ‘’pot life’’ não é tão longa. Contudo, a mistura com água e não com resina 
torna mais simples a sua aplicação.
REVECEM CLASSIC permite obter espessuras muito elevadas sem risco de fissuras, 
graças à sua elevada dureza.
Com uma elevada quantidade de produto, é possível obter texturas diferentes e 
mesmo formas e formas fundidas com moldes.
Esta linha caracteriza-se também por ser a única que permite revestimentos 
texturados, tais como, por exemplo, o famoso aspecto do betão industrial.

C L A S S I C 
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THIN COAT REGULAR COAT MEDIUM COAT FINE BASE COAT

Microcemento de acabamento e textura fina. 
Depois de adicionar o toner da cor escolhida, obterá 
uma superfície decorativa lisa com efeito estuque. 
É recomendado apenas para superfícies verticais e 
não traficáveis, uma vez que não tem propriedades 
antideslizantes.

Classificado como CT-C30-F9 de acordo com a UNE-EN 
Norma 13813.

Consumo: 0,5 Kg/m²

Proporção: 10 Kg de REVECEM CLASSIC THIN + 4 L de 
água

Volume: 10 Kg

Microcemento com um acabamento intermédio, entre 
Fino e Médio. Atinge um acabamento mais subtil 
(menos efeito stucco do que o Fino). Depois de 
adicionar o toner do cor escolhida, o resultado será 
uma superfície ligeiramente texturizada, muito mais 
resistente e de dureza superior.  
O tamanho do grão confere-lhe propriedades 
antiderrapantes. Pode ser aplicada sobre uma 
multiplicidade de superfícies. 
O uso recomendado é em pavimentos de tráfego 
médio. Pode também ser aplicado em superfícies 
verticais ou paredes.

Classificado como CT-C40-F10 de acordo com a UNE-EN 
Norma 13813.

Consumo: 0,6 Kg/m²

Proporção: 10 Kg de REVECEM CLASSIC REGULAR + 4 L 
de água.

O REVECEM CLASSIC Medium tem granulometria mais 
espessa do que o REVECEM CLASSIC Regular, o que 
torna o seu acabamento mais rústico. Depois de 
adicionar o toner da cor escolhida, o resultado será 
uma superfície ligeiramente texturada, muito mais 
resistente e de dureza superior. A granulometria 
confere-lhe propriedades antiderrapantes. Pode ser 
aplicado numa multiplicidade de superfícies, no 
entanto, a sua utilização mais recomendada é em 
pavimentos de tráfego médio. Também pode ser 
aplicado em superfícies verticais ou paredes.

Classificado como CT-C40-F10 de acordo com a UNE-EN 
Norma 13813.

Consumo: 0,6 Kg/m²

Proporção: 20 Kg de REVECEM CLASSIC MEDIUM + 6,5 
L de água

Volume: 20 Kg

Microcimento de baixa rugosidade. Depois de 
adicionar o toner da cor escolhida, terá um 
acabamento decorativo com uma boa planimetria em 
superfícies horizontais. 
Destaca-se por ter um maior poder antideslizante e 
por ser mais resistente e mais duro do que o Médio 
e Fino. É recomendado para pavimentos de elevado 
tráfego. Também pode ser aplicado em superfícies 
verticais ou paredes. Pode ser usado como base 
quando o objectivo é uma granulometria mais 
pequena.

Classificada como CT-C40-F10 de acordo com a UNE-EN 
Norma 13813.

Consumo: 1 Kg/m²

Proporção: 20 Kg de REVECEM FINE BASE + 6 L de 
água

Volume: 20 Kg
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BASE COAT THICK BASE COAT

Microcemento com rugosidade, força e dureza 
superior à Base Fina. Sem efeito stucco. Elevado poder 
anti-derrapante. Depois de adicionar o toner da cor 
escolhida, obterá um acabamento decorativo rugoso, 
com uma planimetria elevada que concilía o produto 
com superfícies horizontais. É recomendado para 
superfícies horizontais e pisos de alto tráfego. Também 
pode ser aplicado em superfícies verticais ou paredes. 
 REVECEM CLASSIC e a Base Fina REVECEM CLASSIC.

Classificada como CT-C40-F10 de acordo com a UNE-EN 
Norma 13813.

Consumo: 1 Kg/m²

Proporção: 20 Kg de REVECEM CLASSIC BASE + 5 L de 
água

Volume: 20 Kg

Microcemento de um componente que é utilizado como 
passo prévio para a preparação de microcemento Fino, 
Médio, Base Fina ou Base. Óptima regularização do 
agregado. Tem uma dureza de compressão muito 
elevada. Em caso de optar pela aplicação de REVECEM 
CLASSIC Fine é conveniente aplicar uma ou duas 
demãos de REVECEM CLASSIC Medium previamente 
para preencher a Base Espessa. Desta forma, necessitará 
de menos demãos de REVECEM CLASSIC Fine, o que 
ajuda a alcançar uma maior dureza de compressão.

Classificado como CT-C40-F10 de acordo com a UNE-EN 
Norma 13813.

Consumo: 1,5 Kg/m²

Proporção: 20 Kg de REVECEM CLASSIC THICK BASE + 
5 L de 
água

Volume: 20 Kg
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ready to use microcement

R E A D Y C E M 

A linha de microcemento READYCEM caracteriza-se por ser pronta a usar e à prova de água. 

Pronta a usar porque não necessita de resina ou água para a sua preparação.  Adicionar cor e 
misturar. Graças à sua elevada impermeabilidade, não é necessário aplicar várias camadas de 
selador de poros para o proteger. Duas demãos de verniz é suficiente para evitar pó e manchas. 
Além disso, também ajuda a evitar as possíveis marcas do rolo produzidas pela absorção 
irregular da superfície.
O tempo de execução do trabalho diminui consideravelmente ao não exigir camadas de selador 
de poros ou tempo adicional de espera entre camadas.
Ideal para áreas húmidas, tais como casas de banho, bases de duche ou exteriores, uma vez que 
não escurece devido à água. Tem uma grande aderência em diferentes substratos e muito boa 
resistência ao desgaste. Fácil trabalhabilidade e aplicação. 
Não adequado para piscinas ou superfícies em imersão contínua.

ready to use microcement

R E A D Y C E M 
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ready to use microcement

R E A D Y C E M 
ready to use microcement

R E A D Y C E M 
ready to use microcement

R E A D Y C E M 

Microcimento de acabamento e textura fina. Depois de 
adicionar o toner da cor escolhida obterá uma 
superfície decorativa lisa com ou sem efeito stucco. 
É recomendado apenas para superfícies verticais e 
não tragáveis, uma vez que não tem propriedades 
antideslizantes.

Consumo: 0,5 Kg/m²

Volume: 5 kg e 10 Kg

READYCEM Medium tem uma granulometria mais 
espessa do que READYCEM Fine. Com ou sem efeito 
stucco. Depois de adicionar o toner da cor escolhida, 
o resultado será uma superfície ligeiramente 
texturizada, muito mais resistente e de dureza superior.
O tamanho do grão confere-lhe propriedades 
antiderrapantes. Pode ser aplicado sobre uma 
multiplicidade de superficies no entanto, a sua 
utilização mais recomendada é em pavimentos de 
tráfego médio. 
Também pode ser aplicado em superfícies verticais ou 
paredes. 

Consumo: 0,6 Kg/m²

Volume: 5 kg e 10 Kg

Microcimento de textura rugosa. Sem efeito stucco. 
Depois de adicionar o toner da cor escolhida obterá 
um acabamento decorativo com boa planimetria em 
superfícies horizontais. Destaca-se por ter um maior 
poder antideslizante e por ser mais resistente e mais 
duro que o Médio e o Fino. É recomendado para 
pavimentos de tráfego médio. É também pode ser 
aplicado em superfícies verticais ou paredes. 

Consumo: 1 Kg/m²

Volume: 5 kg e 10 Kg

THIN COAT MEDIUM COAT BASE COAT
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A linha R-STRONG  é caracterizada por ser bicomponente e impermeável. É um 
produto de características incomparáveis , uma vez que é um microcemento cuja 
dureza é superior à do cimento polido com um aspecto mineral. Além disso, a sua 
resistência à compressão e à tracção é inigualável. Graças a isto, os selantes não 
amolecem o produto e o microcimento não é afectado por solventes ou compostos 
químicos.
Graças à sua impermeabilidade, não é necessário aplicar várias camadas de selante 
de poros para o proteger. Um par de camadas de verniz é suficiente para evitar pó e 
manchas.
As superfícies R-STRONG não fissuram nem racham e não mancham. Tem uma alta 
aderência a qualquer suporte e é especialmente concebido para ser aplicado em 
áreas de alto tráfego

7 8
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THIN COAT MEDIUM COAT BASE COAT THICK BASE COAT

Microcement acabamento e textura fina. 
Depois de adicionar o toner da cor escolhida, obterá uma 
superfície decorativa lisa com ou sem efeito estuque. É 
recomendado tanto para superfícies verticais como 
horizontais.

Classificado como CT-C40-F10 de acordo com a UNE-EN 
Norma 13813.

Consumo: 0,5 Kg/m²

Proporção: 10 Kg de R STRONG THIN + 1L de endurecedor

Volume: 5 kg e 10 Kg

R-STRONG Medium tem uma granulometria mais espessa 
do que R-STRONG THIN. Com ou sem efeito stucco. 
Depois de adicionar o toner da cor escolhida, o resultado 
será um superfície ligeiramente texturizada, muito mais 
resistente e de dureza superior. 
O tamanho do grão confere-lhe propriedades 
antiderrapantes. Pode ser aplicado sobre uma 
multiplicidade de superficies ,no entanto, a sua utilização 
mais recomendada é em pavimentos de alto tráfego. 
Também pode ser aplicado em superfícies verticais ou 
paredes. 

Classificado como CT-C40-F10 de acordo com a UNE-EN 
Norma 13813.

Consumo: 0,6 Kg/m²

Proporção: 10 Kg de RSTRONG MED + 1L de 
endurecedor

Volume: 5 kg e 10 Kg

Microcimento com rugosidade, resistência e dureza 
superior a Médio. Sem efeito stucco. Mantém-se 
pelo seu elevado poder anti-derrapante. Depois de 
adicionar o toner da cor escolhida terá um acabamento 
decorativo rugoso, com uma planimetria elevada que 
permite que o produto combinar muito bem em 
superfícies horizontais. É recomendado para pavimentos 
e pavimentos de tráfego extremo. 
Pode também ser aplicado em superfícies verticais.

Classificado como CT-C40-F10 de acordo com a UNE-EN 
Norma 13813.

Consumo: 1 Kg/m²

Proporção: 10 Kg de BASE RSTRONG + 1L de endurecedor

Volume: 5 kg e 10 Kg

Microcements que é utilizado como passo prévio para a 
preparação do microcimento Fino, Medium ou Base. A 
regularização do agregado é muito boa devido ao seu 
tamanho, o que permite obter uma planimetria perfeita 
com um alto poder de cobertura. Tem uma força de 
compressão muito elevada. No caso de optar pela 
aplicação de R-STRONG Fine, é conveniente aplicar uma 
ou duas demãos de R-STRONG Medium previamente 
para preencher a Base Espessa. Desta forma, 
precisaremos de menos demãos de R-STRONG Fine, de 
modo a obter uma maior dureza à compressão.

Classificado como CT-C40-F10 de acordo com a UNE-EN 
Norma 13813.

Consumo: 1,5 Kg/m²

Proporção: 10 Kg de base espessa de RSTRONG + 1L de 
endurecedor

Volume: 5 kg e 10 Kg
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                                          SINGLE-COMPONENT  MICROCEMENT

                                             DECOLEVEL CHARACTERISTICS

A linha DECOLEVEL de microcimento caracteriza-se por ser um revestimento com 
tendência a nivelar, sem ser um produto auto-nivelante. Esta qualidade permite que o 
desbaste produzido pela talocha na sua aplicação, seja mais fraco. 
O efeito stucco, característico do microcement, é ocultado, produzindo um acabamento 
visivelmente mais suave. Este material é misturado com água o que resulta numa 
simplicidade de utilização.

9 10

‘’pot life’’  1 hora  efeito ‘’stucco’’ tendência
de nivelamento

Força de 
Compressão

Água + Pó
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THIN COAT MEDIUM COAT
BASE COAT

Microcimento que é utilizado como passo anterior ao 
DECO LEVEL Fine ou DECO LEVEL Medium. No entanto, 
também pode ser aplicado como uma única etapa para 
que a mesma base actue como a camada de acabamento. 
O resultado será uma superfície muito mais rugosa, sem 
qualquer efeito estuque e com um elevado poder 
antiderrapante. Ao adicionar o toner da cor escolhida 
obterá um acabamento decorativo, com uma planimetria 
elevada  É recomendado para pavimentos e pisos de 
tráfego extremo. 

Classificado como CT-C40-F10 de acordo com a UNE-EN 
Norma 13813.

Consumo: 1 Kg/m²

Proporção: 20 Kg de BASE DE NÍVEL DE DECO + 4 L de 
água

Volume: 20 Kg

Microciment de acabamento e textura fina. 
Depois de adicionar o toner da cor escolhida, obterá 
uma superfície decorativa lisa com efeito estuque. É 
recomendado para superfícies verticais, uma vez que 
não tem superfícies antiderrapantes propriedades. 
No entanto, pode também ser aplicado em 
superfícies horizontais.

Classificado como CT-C30-F9 de acordo com a 
UNE-EN 
Norma 13813.

Consumo: 0,5 Kg/m².

Proporção: 10 Kg de DECO LEVEL THIN + 3,5 L de água

Volume: 10 Kg

DECO LEVEL Medium tem granulometria mais espessa 
do que DECO LEVEL Fino, o que torna o seu 
acabamento mais subtil (menos efeito stucco). 
Depois de adicionar o toner da cor escolhida, o 
resultado será uma superfície ligeiramente texturada, 
muito mais resistente e de dureza superior. O 
tamanho do grão confere-lhe propriedades 
antiderrapantes. Pode ser aplicado numa 
multiplicidade de superfícies, no entanto, a sua 
utilização mais recomendada é em pavimentos de 
tráfego médio. É recomendado apenas para 
superfícies horizontais.

Classificado como CT-C40-F10 de acordo com a 
UNE-EN 
Norma 13813.

Consumo: 0,6 Kg/m²

Proporção: 20 Kg de DECO LEVEL MED + 4,5 L de 
água

Volume: 20 Kg
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DUAL-COMPONENT MICROCEMENT

MICROFLEX’S CHARACTERISTICS 

    A linha R-FLEX de microcimento de dois componentes é caracterizada acima de tudo pela sua 
grande flexibilidade. Pode ser enrolado como se fosse um tecido. Mesmo com camadas múltiplas 
e espessas, continua a ser um material muito flexível.  Além disso, é impermeável.
    A sua flexibilidade faz deste microcimento o produto ideal para edifícios ou construções com 
muito movimento estrutural. Especialmente em estruturas metálicas ou de madeira, devido aos 
processos de expansão e contracção. É o microcimento mais adequado para aplicar em qualquer 
área com predisposição para o aparecimento de fendas ou fissuras, qualquer que seja a sua 
origem. Pode ser aplicado tanto em interiores como ao ar livre.

       Pode ser combinado com qualquer outra linha de microcimento REVESOL, excepto 
R-STRONG.

A

B

C

D

E
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Microcimento de acabamento e textura fina. Depois de 
adicionar o toner da cor escolhida, obterá um 
decorativo superfície com efeito estuque praticamente 
nulo. É recomendado tanto para superfícies verticais 
como horizontais. A sua superfície recomendada para a 
sua aplicação são paredes e pavimentos expostos a a 
acção da água e da fissuração.

Determinação das propriedades de elongação e 
tracção: 75% 
ISO- 527-3
Estanqueidade, impermeabilização:
UNE EN 14891:2017 - par. A7

Consumo: 0,5 Kg/m²

Proporção: 10 Kg de R FLEX THIN + 8 L de Resinflex

Volume: 10 Kg

R-FLEX Medium tem uma granulometria mais espessa 
do que Microflex Fine.  Depois de adicionar o toner da 
cor escolhida, o resultado será uma superfície 
ligeiramente texturizada, muito mais resistente e de 
dureza superior. O tamanho do grão confere-lhe uma 
textura antiderrapante. 
Pode ser aplicado sobre uma multiplicidade de 
superfícies, no entanto, a sua utilização mais 
recomendada é em paredes e pavimentos expostos à 
acção da água e à rachadura.

Determinação das propriedades de elongação e 
tracção: 68% 
ISO- 527-3
Estanqueidade, impermeabilização:
UNE EN 14891:2017 - par. A7

Consumo: 0,6 Kg/m²

Proporção: 20 Kg de R FLEX MED + 10 L de 
Resinflex

Volume: 20 Kg

Microcimento com uma rugosidade, resistência e 
dureza acima da média. Sem efeito stucco. Elevado 
poder anti-derrapante. Depois de adicionar o toner da 
cor escolhida obterá um aspecto rudimentar , com uma 
planimetria elevada que permite que o produto 
combine muito bem com superfícies horizontais. É 
recomendado para paredes e pavimentos expostos à 
acção da água e rachaduras.

Determinação das propriedades de elongação e 
tracção: 65% 
ISO- 527-3
Estanqueidade, impermeabilização:
UNE EN 14891:2017 - par. A7

Consumo: 1 Kg/m²

Proporção: 20 Kg de R FLEX FINE BASE + 8 L de Resinflex

Volume: 20 Kg

A Resinflex é uma resina especial para sistemas de 
microcimento de dois componentes (R-FLEX). 
Misturada na proporção certa, proporciona excelente 
compatibilidade, dureza e aderência aos sistemas de 
microcimento R-FLEX.

Volume: 8 L e 10 L

THIN COAT MEDIUM COAT FINE BASE COAT

12 13
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PRIMER

Revestimento impermeável em formato de pasta pronta a 
usar. Cria acabamentos estéticos com efeito de fissuras, 
imita superfícies deterioradas ou envelhecidas pela 
passagem do tempo. È necessária a aplicação prévia do 
Primer ECOCRACK.
Excelente aderência a um número infinito de substratos. 
O Primer pode ser colorido, de modo que quando o efeito 
de rachadura for criado, a cor aparecerá nas rachaduras. 
Da mesma forma, a argamassa também pode ser colorida, 
se desejado.

Consumo: 2 Kg/m².

Volume: 5 Kg

Resina à base de água que actua como primário para o 
revestimento ECOCRACK. Pode ser colorida para que 
quando o ECOCRACK racha, a cor escolhida para o Primer 
ECOCRACK possa ser vista na abertura da fenda. 

É essencial aplicar este produto para o ECOCRACK 
para rachar.

Consumo: 0,2 L/m²

Volume: 1 L

15
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A colecção REVE-NATURE é composta de microcimento de 
granulado grosso (<0,4mm) misturado com partículas 
recicladas (sementes, madeira, palha, etc.). 
REVE-NATURE apresenta um grande número de efeitos, 
todos eles muito diferentes uns dos outros, mas com um 
denominador comum: todos eles evocam a natureza.
O resultado estético final é uma atmosfera de bem-estar, 
delicadeza e tranquilidade em perfeita harmonia com 
qualquer estilo de decoração ou arquitectura.
Fabricamos esta colecção para a linha REVECEM. 
Desta forma, pode ser aplicada em múltiplas superfícies, 
paredes e pavimentos. Adequado tanto para aplicações 
interiores como exteriores.

Consumo: 2 Kg/m².

Acabamentos: grande variedade cromática e possibilidade 
de combinações múltiplas

Volume: 20 Kg

16
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www.revesol.pt

Argamassa polimérica decorativa autonivelante. 
Formulado em base branca para que possa ser 
colorido posteriormente. 
Alto desempenho técnico, a aplicar de 2 a 7 mm 
de espessura, para a realização de pavimentos 
contínuos para uso decorativo. A sua aparência é 
quente e inovadora nos interiores.

Classificado segundo a UNE-EN 13813 como 
CT-C40-F10.

Consumo: 1,7 Kg/m².

Cores: 40 cores da nossa carta de cores

Proporção: 20 Kg de RLEVEL + 4,6 L de água
Volume: 20 Kg

Argamassa decorativa autonivelante com as 
mesmas propriedades que o Decolevel Floor.
A diferença entre uma e outra é que a Decolevel 
INSTANT tem um acabamento mais rugoso e só 
está disponível na cor cinza cinza.
Além disso, tem um tempo de secagem mais 
rápido de 4 a 5 horas.

Consumo: 1,7 Kg/m².

Cor: cinzento cinzento

Proporção: 20 Kg de RLEVEL INSTANTANT + 4,6 L de 
água

Volume: 20 Kg
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NEUTRAL GREY

LAND STONE

RAIN ROCK

FOG GALAXI

HEAVEN DESERT

WHITE WHINE WEST

MALTA SAFARI

FOGGY 
CHERRY

MARROCOS

PRECIOUS JAZZY

SYRAH ANDROMEDA

EMILY CONCRETE

DEER IRON

ISLAND NATURAL

NEPAL SILVER

LAKE WATER

OLIVE DEEP WATER

HARMONY SOLID

SUNSET PURE ROSE

OCRE MERCURIO

EMERALD RED WINE

DESERT

WEST

SAFARI

MARROCOS

PRECIOUS JAZZY

SYRAH ANDROMEDA

EMILY CONCRETE

DEER IRON

ISLAND NATURAL

NEPAL SILVER

LAKE WATER

OLIVE DEEP WATER

HARMONY SOLID

SUNSET PURE ROSE

OCRE MERCURIO

EMERALD RED WINE

40 toners de cor para sistemas de microcimento. 
Devemser misturado com água para sistemas REVECEM, REVECEM CLASSIC, DECO level, READYCEM Stucco Effect ou 

Continuous Effect, R-STRONG Stucco Effect ou Continuous Effect e R-flex.

Volume: 50g, 100g, 125g, 200g, 250g e 500g
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CORTIÇA PROJECTADA
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REGULA A TEMPEATURA 
DA HABITAÇÃO

MELHORA A ACÚSTICA

ANTI FISSURAÇÃO

ANTI HUMIDADES

A sua elasticidade permite a 
absorção de tenões estruturais 
impedindo o aparecimento de 
microfissuras

É permeável ao vapor de agua e 
assim evita problemas de 
condensação e aparecimento de 
humidades

Devido á sua capacidade de 
absorção acústica , todos os ruídos 
interiores e exteriores serão 
exponencialmente reduzidos Ao aplicar 

REVECORK as 
perdas de frio e 
calor serão 
exponencialmente 
reduzidas ( ganhos 
de cerca de 40%)

ecológico transpirável impermeável estável

aderente contínuo condutibilidade elástico

ignífugo anti oxidante antibacteriano anti-salitre

sem podridão
isolamento
acústico

isolante
térmico

Resistente e 
duradouro

anti-humidade
isolamento
acústico

isolante
térmico

Resistente e 
duradouro



B B N N N

B N Blanco
CK - 21

Incoloro
CK - 07
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primários e vernizes selantes
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REVE - PRIMER REVE-PRIMER PLUS

Resina à base de água que actua como promotor de 
aderência entre uma superfície porosa ou muito porosa e o 
microcimento. Destaca-se pela sua alta aderência e a sua 
elevada conteúdo de sólidos com os quais consegue saturar 
os substratos porosos e manter a resina na superfície. Tem 
uma grande elasticidade que a faz resistir a diferentes 
condições climatéricas. Mantém a capacidade adesiva 
(aderência residual) durante aproximadamente 12 horas.

Consumo: 6 - 8 m²/L
Volume: 5L e 25L

Resina à base de água que actua como promotor de 
aderência entre uma superfície não porosa (azulejo, 
mármore, metal ou terrazzo) e o microcimento. Destaca-se 
pelo seu alto aderência e para manter a capacidade adesiva 
(aderência residual) permanentemente, o que permite um 
tempo elevado de acção na aplicação da camada 
subsequente de microcimento. Tem uma grande elasticidade 
que o faz resistir a diferentes condições atmosféricas.

Consumo: 6 - 8 m²/L
Volume: 5L e 25L

23
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SEALANTS POLYURETHANES

catalizador

catalizador

xtreme

REVE-FINISH WT

REVE-FINISH EXTREME WT

Verniz de poliuretano de dois componentes à base de água de 
dureza e resistência química muito elevadas. Adequado para superfícies de 
tráfego elevado. Resistência muito elevada a riscos e agentes químicos tais como 
lixívia, ácido clorídrico ou vinagre. Protege contra manchas de vinho, café e óleo.  
Secagem muito rápida, recomenda-se a realização de misturas parciais. Deve ser 
previamente selado com R-primer ou r-primer-hard. Adequado para aplicações 
interiores e exteriores. Acabamento mate, acetinado ou brilhante.

Consumo: 8 - 10 m²/L
Proporção: 20% (5 L comp "A" + 1 L comp "B")
Acabamento: brilhante, acetinado e fosco
Volume: 5 L + 1 L

Verniz de poliuretano de dois componentes à base de água de muito alta dureza e 
resistência química, mesmo superior aos poliuretanos à base de solventes. Teor de 
sólidos muito elevado que proporciona um grande poder de cobertura com 
acabamentos muito resistentes. Ideal para sistemas de tráfego elevado e áreas 
onde são necessárias as mais altas exigências. Inalterável a agentes químicos tais 
como lixívia, ácido clorídrico ou vinagre. Protege contra manchas de vinho, café e 
óleo. Deve ser previamente selado com r-primer ou r-primer plus. 
Adequado para aplicações interiores e exteriores. 
Acabamento mate, acetinado ou brilhante.

Consumo: 8 m²/L
Proporção: 20% (5 L comp "A" + 1 L comp "B")
Acabamento: brilhante, acetinado e fosco
Volume: 5 L + 1 L
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SEALANTS POLYURETHANES
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