
LINHA 
ACABAMENTOS
Acabamentos de parede  
e produtos para  
o isolamento térmico



12

ÍN
D

IC
E

Mapei e os acabamentos: uma história de investigação  .......2

O que é um acabamento  ............................................................................ 4

A cor segundo a Mapei  ...................................................................................6

Investigação e desenvolvimento  .......................................................... 8

Análise e diagnóstico  ....................................................................................10

Os sistemas Mapei  ..........................................................................................14

As tecnologias Mapei e a cor  ...................................................................16

Produtos: certificações e tecnologias  ...............................................18

Consultoria e assistência técnica  .......................................................20

Projetos realizados  ......................................................................................... 21

LINHA ACABAMENTOS
Acabamentos de parede 
e produtos para  
o isolamento térmico

A MAPEI COLOCA A COR NO SISTEMA.

TECNOLOGIAS ÚNICAS 

PARA UM DESEMPENHO INOVADOR.
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Mapei e os acabamentos:  
uma história de investigação

A história da Mapei começa mesmo pela cor: em 1937 
Rodolfo Squinzi fundou M.A.P.E.I. dando início à produção 
de Silexcolor, tinta de silicato e primeiro tijolo daquilo que se 
veio a tornar uma grande casa. Desde então, tem sido uma 
sucessão de produtos de sucesso, pois baseiam-se na busca 
de soluções para os problemas reais. 

A singularidade da Mapei, é a compatibilidade entre os 
produtos da construção e os de acabamentos coloridos, que 
dão vida aos sistemas integrados de reabilitação. Parcerias 
capazes de resolver qualquer problemática de obra e oferecer 
sempre soluções específicas. 

Tecnologicamente avançados e resultado de estudos 
de laboratório, primários, tintas e revestimentos Mapei 
protegem contra o uso, dos agentes atmosféricos e são 
capazes de resolver as várias problemáticas de fachadas e 
de interiores. Uma gama completa de acabamentos e cores 
com desempenho certificado, perfeitos para a reabilitação 
de edifícios históricos ou para potenciar os novos projetos 
arquitetónicos.

A fábrica da cor
Em 2008 Mapei abriu um unidade de produção dedicado aos 
acabamentos de parede numa área de 2.000 metros quadrados. É 
capaz de produzir mais de 20.000 toneladas por ano entre tintas e 
revestimentos com espessura.



54

Os componentes
Os componentes utilizados para formular um produto de pintura para a 
construção podem ser divididos em 5 grandes famílias. 

• Aditivos: presentes em pequenas quantidades, são fundamentais 
porque conferem desempenhos particulares ao produto acabado.

• Pigmentos: são a cor real e, consoante a tipologia, determinam o grau 
de cobertura.

• Ligante: é composto principalmente por resinas em dispersão. Garante 
a aderência ao suporte e uma duração adequada ao longo do tempo.

• Cargas: determinam as propriedades físicas, mecânicas, as espessuras, e 
o aspeto superficial de um produto de pintura.

• Diluente: estabelece a viscosidade e cria a mistura, pode ser à base de 
água ou à base de solvente.

• Edifícios residenciais
• Locais públicos e mobiliário urbano
• Unidades de produção
• Instalações desportivas
• Infraestruturas
• Projetos especiais
• Espaços comerciais
• Turismo e bem-estar

O que é um 
acabamento

Um acabamento é uma substância, principalmente 
líquida, que uma vez aplicada sobre uma superfície forma 
uma camada aderente e contínua com propriedades 
decorativas e protetoras.

As diversas tipologias  
e classificações
Existem milhares de tipologias de acabamento e podem 
ser classificadas com base em inúmeros parâmetros 
relacionados com os componentes utilizados, a tecnologia 
e o campo de aplicação.
O fim a que se propõem também é diferente: existem 
acabamentos destinados a um uso industrial ou para o 
uso no sector da construção. E é precisamente para o 
sector da construção que os produtos Mapei se dirigem, 
não só para a realização de estruturas comerciais e 
residenciais, mas cada vez mais para o acabamento de 
infraestruturas como pontes, barragens e viadutos. Obras 
que necessitam de funcionalidades específicas além da 
cor.  

As vantagens de um produto de qualidade

MAIOR DURAÇÃO AO 
LONGO DO TEMPO

ADITIVOS

PIGMENTOS

LIGANTES

CARGAS

DILUENTES

Enfatizam
o desempenho específico

Cria a mistura
e regula a viscosidade

Enchimento

Proteção
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e Cobertura e cor

Composição de uma tinta

BAIXA RETENSÃO  
DE SUJIDADE

APLICAÇÃO RÁPIDA 
DEVIDO AO ELEVADO GRAU 

DE COBERTURA

ASPETO FINAL 
HOMOGÉNEO

CONSTRUÇÃO

INDÚSTRIA

PINTURAS E 
REVESTIMENTOS

Farol de ponta fina
Favignana - Sicília
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A cor  
segundo a Mapei

A cor ultrapassa a função decorativa e torna-se parte ativa 
de um sistema de intervenção integrado: os acabamentos 
Mapei interagem com o suporte e melhoram a durabilidade 
e a resistência. No entanto, a beleza continua a ser um 
ponto fixo e também a abordagem da cor para a Mapei 
é uma ciência. Todos os produtos de acabamento estão 
disponíveis numa ampla gama de cores, realizáveis com 
o sistema de coloração automático ColorMap®. O sistema 
de coloração automático Mapei é capaz de reproduzir 
uma cor tendo em conta as alterações dadas pelo tempo, 
para retoques perfeitos, formula cores escolhidas a partir 
de outras amostras de cores e recria qualquer cor exigida 
pelas restrições urbanísticas, além de propor as 1.002 cores 
presentes no mostruário Master Collection Mapei.

A coleção Master Collection 
Master Collection nasceu da análise de mais de 10.000 cores 
através de um software que visualiza o posicionamento 
das cores no espaço cromático, permitindo identificar 
as áreas cromáticas a serem implementadas de acordo 
com parâmetros de pesquisa definidos. Para cada cor 
analisada, foi efetuada a medição e o controlo dos 
dados técnicos: índice de reflexão, nível de cobertura e 
resistência à luz. Desta forma, foi criada uma sequência 
de cores que torna a distância entre as cores realmente 
perceptível.

Master Collection é a coleção exclusiva  de 1.002 cores 
originais Mapei que podem ser realizadas com precisão e 
confiabilidade graças ao sistema de coloração automático 
ColorMap®. 

• Cores para exteriores de alta estabilidade cromática, 
garantida pela aprovação nos testes de envelhecimento 
acelerado realizados com o Weather-Ometer. 

• Cores de elevada resistência em ambiente 
alcalino, com uma seleção de cores para sistemas de 
silicatos e de siloxânos. 

• Cores com um índice  de reflexão adequada para 
sistemas Mapetherm. 

ColorMap®: Sistema Automático  
de Coloração 
Obter a cor desejada, em tempo real, é fácil com 
ColorMap®, o sistema de coloração automático 
exclusivo Mapei que enriquece e torna o serviço de cor 
eficiente, preciso e rápido. O universo de cores possíveis 
é praticamente infinito, pois além das cores predefinidas, 
oferece a possibilidade de ler uma cor de amostra, através 
do espectrofotómetro e traduzi-la num dos produtos de 
acabamento Mapei. Com margem de erros próximo de 
zero. 

Como é composto

• Dispensador eletrónico modular de 16 cestos para a 
dosagem automática de pastas corantes;

• Agitador de ação giroscópica;
• Espectrofotómetro de esfera de bancada;
• Software de receçao de dados de cor instrumental, 

banco de dados de clientes personalizado e arquivo de 
fórmulas de cores.

• Formulações sem erros de 
qualquer cor impostas por 
restrições urbanísticas.

• Reprodutibilidade precisa 
das cores tendo também 
em conta as alterações que 
possam ter sofrido no tempo.

•  Escolha infinita de cores, sem 
limitações cromáticas. 

•  Disponibilidade imediata 
de pequenas amostras de 
produtos em qualquer cor.

•  Atendimento rápido de 
pedidos, sem armazenar 
grandes quantidades de 
produtos.

As vantagens  
de ColorMap®

Distância entre as cores 
sempre perceptível

Posicionamento das cores 
no espaço cromático

Identificação  
de áreas cromáticas 
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Investigação e 
desenvolvimento

Os nossos laboratórios 
A Mapei sempre dedicou contínuos e importantes 
investimentos à Investigação e Desenvolvimento.
Os laboratórios Mapei são o coração da empresa e 
permitem o estudo e a formulação de produtos e soluções 
de materiais para o cliente. Utilizam os equipamentos 
tecnologicamente mais avançados para o diagnóstico e 
dispõem de um Laboratório Central de Análises capaz 
de examinar as diversas patologias de construção, 
identificar as causas de degradação e verificar a eficácia 
das soluções.

           Conformidade  
           com a norma
 
Todos os sistemas de reabilitação e acabamento estão 
equipados com dados abrangentes e precisos sobre 
o seu desempenho, graças ao uso de equipamentos 
sofisticados para a avaliação e de uma ampla gama de 
ferramentas de verificação. 
Desta forma, cumprem as diversas regulamentações 
em vigor em cada país.

32 centros de investigação em 
20 países
O empenho da Mapei na investigação tem como 
objetivo principal disponibilizar aos utilizadores soluções 
inovadoras e seguras para melhorar o trabalho em todas 
as condições de obra, mesmo as mais complexas e 
desafiantes. Os investigadores da Mapei trabalham numa 
rede de 32 Centros I&D, sendo o principal o Centro de 
Investigação Corporate de Milão, que coordena o trabalho 
dos outros 31 laboratórios espalhados pelo mundo. 
Os laboratórios, dotados de instrumentos de vanguarda, 
trabalham em sinergia entre eles e colaboram 
constantemente também com universidades e institutos 
de investigação científica e industrial. Os laboratórios de 
I&D também funcionam como suporte para assistência 
técnica para a solução das necessidade e exigências mais 
complexos dos clientes; ao lado deles operam também 
os laboratórios de controlo de qualidade, presentes em 
todas as 84 fábricas do Grupo.

Os centros de I&D Mapei no mundo
6 Itália
1 Canada
5 Estados Unidos
2 Áustria
2 Alemanha
1 Argentina
1 Austrália

1 China
1 Coreia
1 Emirados Árabes 
2 França
1 Índia
1 Malásia
1 México

1 Noruega
1 Polónia
1 Singapura
1 Suíça
1 Espanha
1 Colômbia
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Análise
e diagnóstico

Ensaios no terreno e em laboratório  
para resultados confiáveis 
A Mapei apoia sempre o cliente na escolha do sistema 
de reabilitação mais adequado. Avaliações de laboratório 
detalhadas são sempre suportadas por experiências 
diretas em obra. Na fase do diagnóstico, começa-se com 
a recolha de amostras em obra para serem submetidas 
a uma análise profunda com um microscópio eletrónico  
de varredura (MEV), termogravimetria e calorimetria de 
varredura diferencial, espectroscopia a infravermelho 
para determinar com certeza a patologia da estrutura. 
É fornecido um relatório completo sobre o estado e as 
causas do problema, e portanto a  solução Mapei para o 
tratamento e a manutenção dos resultados.
São estes testes de campo que nos permitiram catalogar 
as soluções que, ao longo dos anos, produziram resultados 
confiáveis. Uma verificação dupla, em laboratório e na 
prática de uso, que permitem garantir reabilitações 
estáveis e duráveis ao longo do tempo.

 Conhecimento 
 do suporte
 
A Mapei sempre cuidou também do suporte e estuda 
as suas problemáticas. Por isso consegue sempre 
recomendar o ciclo de acabamento mais adequado 
para cada ambiente. 

AmostraPerfuração

DIAGNÓSTICO
O conhecimento e a análise do suporte
permitem identificar as causas da degradação

Especialistas da linha presentes 
no terreno, prontos a analisar as 
amostras e prestar assistência e 
suporte

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL

RECOLHA DE AMOSTRAS

DIFRAÇÃO
AO RAIO X 

Composição 
mineralógica

TERMOGRAVIMETRIA E CALORIMETRIA 
DE VARREDURA DIFERENCIAL

Análise de carbonatos, gesso, 
cal livre, sulfatos, humidade 

ESPECTROSCOPIA 
INFRAVERMELHA

Análise da 
parte orgânica

MICROSCÓPIO ÓTICO
 E ELETRÓNICO

Análise petrográfica  
e da cor

LABORATÓRIO DE ANÁLISE
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Análise
e diagnóstico

O conceito do sistema 
A Mapei conhece muito bem os suportes. Com 
experiência e uma Linha de Construção com produtos de 
elevado desempenho, é capaz de propor os acabamentos 
como parte integrante de um sistema onde os diversos 
produtos trabalham em perfeita sinergia, camada a 
camada.

Patologia do suporte: 
erosão químico-física 
e abrasão mecânica

Patologia do suporte: 
contaminação

de algas e bolor
Patologia do suporte: 

humidade ascendente

Fábrica das Palavras - Biblioteca Municipal
Vila Franca de Xira

CICLOS DE 
ACABAMENTO

SISTEMA
INTEGRADO

ARGAMASSAS 
E REBOCOS

PARA REABILITAR

DURABILIDADE

PROTEÇÃO

ESTÉTICA

Patologia do suporte:  
degradação do betão



1514

Os sistemas Mapei

ACRÍLICOS 
Acabamentos acrílicos universais de elevada 
aderência e enchimento adequados para 
pintar todas as superfícies de parede.

ANTI CARBONATAÇÃO 
Acabamentos anti carbonatação de elevada 
durabilidade da cor para a proteção e decoração 
de superfícies em alvenaria e betão. 

ELASTOMÉRICOS 
Acabamentos permanentemente elásticos 
para todas as superfícies. Protegem contra a 
fissuração e carbonatação.

ACRÍLICO-SILOXÂNICOS 
Acabamentos híbridos extremamente 
versáteis, hidrorrepelentes e transpirantes.

TINTAS À BASE DE ÁGUA  
E ESMALTES DE PAREDE
Acabamentos para interiores de elevadas 
prestações, fáceis e rápidos de utilizar.

SILICATOS 
Acabamentos minerais para a máxima 
permeabilidade ao vapor de água.

IMPREGNANTES 
HIDRORREPLENTE 
Impregnantes hidrorreplente à base de silano-
siloxano de elevada hidrorrepelência para a 
proteção incolor de revestimentos face à vista. 

SILOXÂNICOS 
Acabamentos de siloxano que combinam
uma elevada hidrorrepelência com uma 
elevada transpirabilidade.

ESMALTES UNIVERSAIS
Esmaltes à base de água para interiores e 
exteriores específicos para a proteção e a 
decoração de madeira, ferro e PVC rígido.  

MAPETHERM  
Sistemas de isolamento 
térmico pelo exterior.
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As tecnologias  
Mapei e a cor

Para serem competitivos no mercado mundial, os produtos Mapei respondem às mais rigorosas 
normas internacionais de avaliação. Graças a uma melhoria contínua de desempenho e 
formulação, todas as linhas cumprem todas as normas.
A Mapei aplica sistemas de gestão para a qualidade, o ambiente e a segurança certificados em 
conformidade com as normas internacionais ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.
Além disso, promove concretamente a sustentabilidade aderindo a programas e organizações 
internacionais e desenvolvendo produtos e soluções que contribuam para salvaguardar o meio-
ambiente e a saúde.

Certificados e marcação CE
Todos os acabamentos de parede para os quais existe uma especificação técnica harmonizada, 
estão em conformidade com o Regulamento Europeu para os Produtos da Construção (CPR 
305/2011/UE) e reportam a marcação CE na sua embalagem e documentação técnica. Além disso, 
os logos específicos destacam a referência à Norma Europeia em relação à qual os produtos 
foram testados e classificados.

Certificações ambientais de produto

Conformidade com os protocolos ambientais de construção

EN 998158241504

CONFORME ALLA NORMA

SISTEMI PER LA VERNICIATURA DI
AMBIENTI CON PRESENZA DI ALIMENTI

PROVE SUPERATE
7.1 e 7.2

8.1, 8.2, 8.3, 
8.4, 8.5, 8.6

UNI 11021 TESTED
according to

ISO 22196
Determination of the 

Antibacterial Activity of 
a Painted surface

EPD
As EPDs (Environmental Product Declaration) são declarações 
ambientais do tipo III, elaboradas de acordo com a ISO 14025, que 
descrevem os impactos ambientais de um produto ao longo do seu 
ciclo de vida, medidos com a metodologia LCA (Life Cycle Assessment).

LOGO SANITAIRE - ÉMISSIONS DANS L’AIR 
INTÉRIEUR 
Existe uma etiqueta obrigatória em França, afixada nos produtos de 
construção de interiores. O análogo de utilização da etiqueta energética 
para eletrodomésticos, encontra-se em evidência da classe de produto 
(A+ o melhor, C o pior) em relação às emissões de compostos orgânicos 
voláteis (VOC) para a proteção do ambiente interno qualidade do ar e, 
consequentemente, a saúde do utilizador final.

GEV
Os primários com a certificação EMICODE EC1 e EMICODE EC1 PLUS 
“produtos de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis” 
emitida pela GEV (associação para o controlo de emissões de materiais 
de construção) garantem conforto ambiental e excelente qualidade de ar 
no interior das nossas casas.

TECNOLOGIA 
BIOBLOCK® 
Tecnologia inovadora  
que impede a formação 
de bolor. 

TECNOLOGIA 
ULTRALITE 
Adesivos mais leves: 
maior rendimento, 
menos fadiga e impacto 
ambiental no transporte.

TECNOLOGIA  
DROP EFFECT® 
Tecnologia exclusiva Mapei 
que reduz a absorção 
de água superficial.

TECNOLOGIA  
FAST TRACK 
Produtos de 
desempenho rápido.

Tecnologias Mapei
Graças à contínua atividade de investigação, a Mapei desenvolveu produtos com requisitos que 
melhoram o conforto do ambiente em que são aplicados e preservam a saúde do aplicador.

LEED
LEED v4 Leadership in Environmental and Energy Design é um protocolo 
americano emitido pelo GBC US que permite certificar um edifício como 
eco sustentável.
Os produtos Mapei contribuem com créditos importantes, graças ao 
EPDs e aos produtos com baixíssimas emissões de VOC.

ETA
ETA

Drop
Effect
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TECNOLOGIA PRODUTO USO TIPOLOGIA TEST REPORT/CERTIFICADOS

Acrílicos Malech I/E primário EC1 PLUS

Acrílicos Quarzolite Base Coat I/E primário pigmentado
Acrílicos Quarzolite HF Plus I/E pintura EN 15457 EN 15458

Acrílicos Quarzolite Tonachino Plus I/E revestimento de espessura EN 15457 EN 15458

Elastoméricos Elastocolor Primer I/E primário
Elastoméricos Elastocolor Rasante I/E intermédio/finitura
Elastoméricos Elastocolor Rasante SF I/E intermédio/finitura
Elastoméricos Elastocolor Net I/E rede
Elastoméricos Elastocolor Pittura Plus I/E pintura EN 15457 EN 15458

Elastoméricos Elastocolor Waterproof I/E pintura
Elastoméricos Elastocolor Tonachino Plus I/E revestimento de espessura EN 15457 EN 15458

Siloxânicos Silancolor Primer I/E primário
Siloxânicos Silancolor Primer Plus I/E primário
Siloxânicos Silancolor Base Coat I/E primário pigmentado
Siloxânicos Silancolor Base Coat Plus I/E primário pigmentado
Siloxânicos  Silancolor Pittura Plus I/E pintura EN 13300

Siloxânicos  Silancolor Tonachino Plus I/E revestimento de espessura EN 15457 EN 15458

Acrílico-siloxano    Silancolor AC Pittura Plus I/E pintura
Acrílico-siloxano   Silancolor AC Tonachino Plus I/E revestimento de espessura EN 15457 EN 15458

Silicatos Silexcolor Primer I/E primário DIN 18363

Silicatos Silexcolor Base Coat I/E primário pigmentado DIN 18363

Silicatos Silexcolor Pittura I/E pintura EN 13300 DIN 18363

Silicatos Silexcolor Marmorino I/E revestimento decorativo DIN 18363

Silicatos Silexcolor Tonachino I/E revestimento de espessura DIN 18363

Anti carbonatação Colorite Beton I/E pintura
Anti carbonatação Colorite Performance I/E pintura EN 13300

Impregnantes hidrorrepelente Antipluviol I/E impregnante hidrorrepelente
Impregnantes hidrorrepelente Antipluviol S E impregnante hidrorrepelente
Impregnantes hidrorrepelente Antipluviol W I/E impregnante hidrorrepelente

Esmaltes universais Dursilac Base Filler I/E primário para madeira
Esmaltes universais Dursilac No Rust E primário anti ferrugem
Esmaltes universais Dursilac No Rust WB I primário anti ferrugem
Esmaltes universais Dursilac Gloss I/E esmalte brilhante A+

Esmaltes universais Dursilac Satin I/E esmalte acetinado A+

Esmaltes universais Dursilac Matt I/E esmalte opaco A+

Tinta à base de água Dursilite Base Coat I primário pigmentado
Tinta à base de água Colorite Matt I transpirante EN 13300 A+

Tinta à base de água Dursilite Plus I lavável EN 15457 A+

Tinta à base de água Dursilite I super lavável EN 13300 A+

Esmaltes de parede Dursilite Gloss I esmalte de parede A+

Esmaltes de parede Mapecoat ACT 021 I esmalte de parede UNI 11021 HACCP A

Esmaltes de parede Mapecoat ACT 196 I esmalte de parede ISO 22196 A

Mapetherm Mapetherm AR1 I/E adesivo / barramento ETA

Mapetherm Mapetherm AR2 I/E adesivo / barramento ETA

Mapetherm Mapetherm AR2 GG White I/E adesivo / barramento
Mapetherm Mapetherm FLEX RP 0,5 I/E barramento EN 15457 EN 15458

Mapetherm Mapetherm FLEX RP 1,5 I/E barramento EN 15457 EN 15458

Mapetherm Mapenet P I/E rede p/ isolamento térmico ETA
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

EPD IAQ* LEED

TECNOLOGIAS MAPEI
BioBlock Drop Effect Ultralite FastTrack

MARCAÇÃO CE  
CE 1504 CE 15824 EN 998

(*Indoor Air Quality - Qualidade Ambiental Interna)
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Consultoria  
e assistência técnica

Projetos 
realizados 

Mapei disponibiliza a todos os seus clientes uma Assistência Técnica contínua e qualificada, 
desde o projeto à realização, para um resultado sempre à altura das expectativas.
Uma equipa de Especialistas de Linha apoia clientes e empresas em todas as fases do projeto, 
desde o estudo do caderno de encargos, aos relatórios técnicos detalhados, até à obra. 
Com o apoio desta equipa é fácil encontrar a solução ideal para obter os melhores resultados.

Cáritas Ilha São Miguel

Torre Sineira, Vila Nova da Palhaça Residências universitárias 
Livensa Living Lisboa

IPAM, Porto

Igreja de São Francisco, Évora Jardim-escola João de Deus,  
Entrocamento
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