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Os produtos Mapei foram protagonistas 
do projeto do Hotel Feel viana, é um 
empreendimento 4 estrelas superior que 
propõe um conceito sofisticado de lazer 
e conforto, numa fusão perfeita entre 
relaxamento e prática desportiva.
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A partir de 2016, foi evidente para todos os operadores 
que algo de diferente e de melhor estava a acontecer à 
nossa economia. Uma sensação que pouco a pouco se 
transformou numa certeza que caracterizou o final de 
2016 e todo o ano de 2017. Hoje, as projeções de várias 
entidades (Banco de Portugal, OCDE, UTAO, Universidades) 
apontam para um crescimento da economia portuguesa 
no primeiro semestre de 2017, superior ao inicialmente 
estimado. Ainda que se considere uma desaceleração no 
final do ano, os valores serão tendencialmente positivos, 
conferindo otimismo e confiança aos agentes económicos. 
É preciso recuar ao século XX e aos anos noventa para ver 
o país crescer acima da média europeia, vários trimestres 
consecutivos. Os investidores externos recebem inputs 
positivos da economia do nosso país. Localmente, os agentes económicos retomam alguma confiança e consequente, 
assistimos ao crescimento do consumo privado. O futuro próximo, apresenta-se promissor o que são boas notícias para 
o nosso sector. Há inputs específicos que conferem confiança ao sector da construção. O Banco de Portugal revê que 
as exportações atinjam os 48% do PIB em 2019. Antes da crise, o recorde era de 32% em 2008. Esta tendência é 
inegavelmente positiva. As exportações de Portugal em 2016 atingiram € 75.779 milhões, compostas em cerca de 65% 
por bens e 35% por serviços. O turismo representou 16,7% do total de exportações e cresce quase ininterruptamente 
desde o ano 2000. Parece consensual referir que o país tem que preparar uma estratégia sustentável. Este facto é 
de extrema importância para o sector da construção e tendo em conta a tendência europeia de crescentes restrições 
urbanísticas o subsector da reabilitação será privilegiado.
Neste “novo” contexto económico, a Mapei cresce em Portugal de forma significativa e sustentável, apresentando resultados 
muito positivos em 2016 e em 2017, ano em que contamos atingir números muito interessantes para a consolidação da 
nossa posição no mercado. 
Vários são os fatores determinantes para este desempenho. Reforçámos o investimento em mais recursos humanos 
especializados, permitindo responder ao aumento das solicitações do mercado e ao crescimento do volume da atividade, 
sem afetar a qualidade do serviço ao cliente. Por outro lado permite-nos explorar melhor as oportunidades de negócio e 
nichos de mercado onde potenciar a diferenciação da marca Mapei. 
Outro elemento determinante, uma referência do Grupo Mapei, é a contínua procura de novas soluções e novos produtos 
para responder às mais atuais exigências dos nossos parceiros de negócio. Desta forma, em 2017 lançamos novos 
produtos, sobretudo para os segmentos da impermeabilização, da reabilitação e do isolamento térmico, que sem dúvida 
são dos mais dinâmicos e promissores do sector português da construção. 
Fundamental nesse percurso é sem dúvidas, o investimento na promoção da marca Mapei e dos sistemas, produtos e 
serviços que oferece. Neste sentido, dando seguimento ao trabalho realizado desde que iniciámos a nossa atividade em 
Portugal, desenvolvemos um programa integrado composto por seminários para projetistas, formações técnicas para 
aplicadores especializados e construtores e apresentações comerciais para distribuidores. O objetivo é o de divulgar os 
nossos sistemas e produtos e criar espaços de partilha de experiências e conhecimentos, enriquecedor para todos os 
intervenientes. Outra iniciativa a destacar neste âmbito é o regresso à feira Tektónica. Uma aposta importante para a Mapei 
e uma mensagem clara para os nossos parceiros de negócio: Contém connosco, estamos ao vosso lado na prescrição, 
no projeto, na comercialização e na aplicação em obra. 
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O crescimento de vendas para exportação é muito significativo. A Lusomapei criou um segundo turno na área das operações 
em 2017, para responder positivamente ao desafio. Para além do mercado local a Lusomapei procura estrategicamente 
exportar para vários outros mercados. 
Por último, realçamos o investimento em curso, de recondicionamento da área exterior das instalações em Anadia, que 
proporcionará a melhoria das condições de trabalho e do serviço de expedição para os clientes.

Obviamente, tudo isto só é possível porque a confiança dos clientes Mapei assim o permite. Queremos agradecer a todos 
eles, aos distribuidores e aplicadores Mapei, aos projetistas, arquitetos, construtores e aos clientes finais que acreditam no 
nosso trabalho e apostam nos nossos sistemas e produtos. Também os nossos parceiros estão em mudança. Adaptaram 
as suas estruturas, abriram-se a novas soluções propostas e descobriram novos caminhos e novas estratégias para 
o futuro. Esta confiança reciproca levou-nos a implementar juntos, novas soluções construtivas, novas abordagens de 
comercialização e até novos espaços para promover as soluções Mapei. Houve atrevimento e os empresários investiram 
em infraestruturas e soluções para melhorar o serviço ao cliente. Houve adaptação à mudança e espirito de abertura e 
flexibilidade, que é marca da nossa estratégia conjunta, na procura de diferenciação pela qualidade, pelo serviço global, 
que pode fazer frente a todo o tipo de projetos de construção, em todas as frentes de obra, com uma oferta global. Neste 
contexto, merece um destaque a colocação do primeiro Tintómetro Colormap em Portugal no cliente SF Therm, uma 
oportunidade de negócio que no futuro planeamos alargar a outros parceiros. 
Não posso deixar de recordar que a nossa força é aquela de fazer parte de um grande Grupo Empresarial que conta com 
mais de 9.000 funcionários, 81 filiais e 73 fábricas e que este ano fez 80 anos. Um Grupo em constante expansão quer 
ao nível geográfico, estando atualmente empenhado com fortes investimentos na américa latina, quer ao nível de mix de 
produtos, apostando sempre mais no desenvolvimento de soluções que se diferenciam pela sua especialização, respeito 
pelo meio ambiente e pelo utilizador. A recente linha de produtos para a indústria naval, bem como o compromisso 
assumido com o projeto ligado à produção italiana do KERAFLEX MAX S1 ZERØ são disso um exemplo. 

O futuro é já amanhã e passará pela continuidade da estratégia presente. Continuaremos a investir nas infraestruturas. Em 
2018 investiremos na automatização do processo produtivo. Mas continuaremos a investir também na segurança, saúde e 
ambiente, uma área muito importante também para suportar a estratégia de comercialização de soluções sustentáveis, nos 
recursos humanos e na promoção dos nossos sistemas e produtos, convictos que, juntamente com os nossos parceiros, 
vamos consolidar sempre mais a nossa posição no mercado. 
Entretanto, teremos um grande desafio com o start-up do novo software de gestão nos primeiros dias de janeiro. Uma 
importante mudança operacional que terá um impacto muito positivo para a Mapei e para os nossos parceiros e que será 
devidamente e atempadamente comunicada. Preparamo-nos já, para esse momento. 
Além disso, após o trabalho de preparação realizado em 2017, vamos proceder ao up-date da ISO 9001:2015, que surtiu 
importantes resultados ao nível da partilha das ferramentas de análise e conferiu maior coerência no sistema de gestão. 

Quero por último e em nome de todos os colaboradores Mapei, desejar-vos e às vossas famílias, boas festas e um final de 
ano feliz. Queremos um ano de 2018 ainda melhor do que o bom ano de 2017.

Sede Centrale Mapei   Mapei Group’s Headquarters

Sedi e stabilimenti Mapei  Mapei main o�ces with factories

Centri di Ricerca & Sviluppo   R&D centres

Filiali commerciali altre società   Commercial branch o�ces of other companies

Sedi e stabilimenti altre società   Main o�ces with factories of other companies

Filiali commerciali Mapei   Mapei commercial branch o�ces
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APLICAR CERÂMICA NUM BARCO É UM DESAFIO QUE 
NECESSITA DE SOLUÇÕES FIÁVEIS E DURADOURAS
Submetidas ao calor, aos raios solares, ao sal e ao tráfego 
pedonal: são as superfícies interiores e exteriores do Lotus Mega 
Yacht, um grande iate de luxo lançado recentemente no Dubai 
e encomendado pelo Epic Luxury Yachts UAE, uma sociedade 
que aluga iates e que quis realizar um modelo de luxo e prestígio, 
também nos acabamentos.
O Lotus Mega Yacht foi construído para receber grandes 
eventos, como convenções de empresas ou casamentos, uma 
vez que nos seus amplos espaços pode acolher centenas de 
pessoas. 
O iate - 67 metros de comprimento por cerca de 15 metros 
de largura – dispõe 11 cabines, 1 suite com 1.200 m², teto 
deslizante e uma varanda vidrada com vista panorâmica, uma 
discoteca, um restaurante com cozinha que pode receber até 
500 pessoas, salas para festas com capacidade até 1.000 
pessoas, elevador, portas automáticas, sala de cinema com ecrã 

gigante e 70 lugares sentados. 
No convés principal há uma grande piscina com temperatura 
controlada e nos outros três, uma banheira de hidromassagem 
para até 10 pessoas e 5 banheiras jacuzzi mais pequenas e para 
completar a obra, um SPA com sauna, banhos turcos, balneários 
e uma garagem para motas de água.

A DIFICULADADE DE ASSENTAR NO EXTERIOR
Conhecida pelos seus adesivos, selantes e produtos químicos 
para a construção e muito apreciada pela assistência que 
proporciona em obra, a Mapei foi contactada para apresentar 
as suas soluções para o assentamento de revestimentos no 
interior e no exterior, uma vez que as propostas da concorrência 
demonstram-se ineficazes a responder ao grande desafio que 
caracteriza este projeto, ou seja, a resistência dos materiais 
submetidos a um longo período de exposição solar e à ação 
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corrosiva da água do mar. A chave para ganhar este desafio foi 
aquela de preconizar uma adequada preparação do suporte em 
metal, realizada com os produtos mais indicados para este fim. 
A Assistência Técnica da Mapei acompanhou a obra ao longo de 
toda a sua execução, de forma a garantir a correta aplicação dos 
produtos e das soluções propostas.
No exterior, os produtos Mapei foram protagonistas do 
assentamento de revestimentos em decking e em borracha 
dos conveses exteriores e dos ladrilhos da piscina do convés 
principal. No interior, no assentamento dos revestimentos da 
cozinha, das casas de banho e das cabines. No total, a superfície 
de assentamento foi de cerca 2.000 m².
Como acima indicado, a superfície exterior foi previamente 
preparada com a aplicação do PRIMER MF, primário 
bicomponente à base de resinas epoxídicas e de baixa 
viscosidade, sem solventes e não inflamável. A superfície foi 
seguidamente polvilhada com QUARZO 1,2 ME, para permitir 
uma perfeita aderência do autonivelante aplicada a seguir para 
obter um suporte perfeitamente plano. Neste caso, o produto 
indicado foi o ULTRAPLAN FIBER KIT (produto distribuído 
exclusivamente nos Emiratos Árabes Unidos), um autonivelante 
de endurecimento ultrarrápido, com elevada resistência ao 
tráfego pedonal. 
Após a aplicação do autonivelante, foi aplicada uma camada 
do adesivo poliuretânico bicomponente isento de solventes 
e água KERALASTIC, para tornar a superfície elástica e 
impermeável. A seguir, o assentamento das pavimentações em 
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FOTO 1. Uma imagem do Lotus Mega Yacht.
FOTO 2. Antes do assentamento as 
superfícies das conveses foram preparadas 
com PRIMER MF e o autonivelante 
ULTRAPLAN FIBER KIT.

1

2



06   RM Portugal 34/2017

OBRA DE REFERÊNCIA

FOTO 3. A piscina foi revestida com pastilhas de vidro e mármore, colados com ADESILEX P10+ISOLASTIC e betumadas com KERAPOXY.
FOTO 4. Os revestimentos das 4 conveses foram assentados com KERALASTIC e ULTRACOLOR PLUS.
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decking foi realizado com KERALASTIC T, adesivo poliuretânico 
bicomponente, em quanto que para os revestimentos em 
borracha foi utilizado o adesivo epóxi-poliuretano ADESILEX 
G19.
Para a betumação das juntas, o produto utilizado foi o 
ULTRACOLOR PLUS, argamassa de elevadas prestações 
codificada com polímero, anti eflorescências, de presa e 
secagem rápidos, hidrorrepelente com DropEffect® e resistente 
aos bolores com tecnologia BioBlock®,
Sempre no exterior, os produtos Mapei foram escolhidos também 
para a colagem de cerâmica e mármore na piscina e no convés 
principal. Para os ladrilhos cerâmicos foi utilizado o ADESILEX 
P10, adesivo cimentício branco de aderência melhorada e 
deslizamento vertical nulo. O produto é particularmente indicado 
para a colagem de mosaico de vidro, cerâmica e mármore. 
Para melhorar as prestações e deformabilidade, até satisfazer 
os requisitos da classe S1 (adesivo deformável), segundo a EN 
12004, o ADESILEX P10 foi misturado com o látex ISOLASTIC 
em substituição de 50% de água. Neste caso, a betumação das 
juntas foi realizada com a argamassa epoxídica bicomponente 
antiácida KERAPOXY, sendo que as juntas de dilatação foram 
realizadas com o MAPESIL AC, um selante silicónico acético 
puro, resistente aos bolores e isento de solventes, disponível 
numa ampla gama de cores (34).

ACABAMENTOS DE PRESTÍGIO PARA OS INTERIORES 
Para a colagem dos revestimentos interiores, na cozinha e nas 
casas de banho das cabines, após a preparação do suporte 
com o mesmo sistema acima indicado, PRIMER MF, QUARZO 
1,2 ME, ULTRAPLAN FIBER KIT, os revestimentos foram colados 
com o KERAFLEX MAXI S1, adesivo que garante um boa 

deformabilidade, um deslizamento vertical nulo e que, graças à 
tecnologia Low Dust, permite reduzir sensivelmente a emissão 
do pó durante a fase de mistura e manipulação do produto. Para 
a betumação das juntas, nas cozinhas optou-se para a solução 
ULTRACOLOR PLUS, em quanto que nas casas de banho das 
cabines foi escolhido o KERAPOXY.

FOTO 5 e 6. Para o assentamento 
nos interiores e nas casas de banho 
foi utilizado KERAFLEX MAXI S1.

Ficha técnica
Lotus Mega Yacht, Dubai (UAE)
Período de construção: 2014-2016
Período de intervenção: 2015-2016
Intervenção Mapei: fornecimento de produtos para a preparação dos 
suportes e para o assentamento e betumação dos diversos revestimentos.
Projetista: Lotus Mega Yacht
Cliente: Dutch Oriental/Epic Luxury Yachts
Empresa aplicadora: Epic Luxury Yachts
Coordenação Mapei: Shoeb Ali Khan (Mapei Construction Chemicals LLC)

Produtos Mapei
Preparação dos suportes: Primer MF, Quarzo 1,2 ME, Ultraplan Fiber Kit*
Assentamento de decking e boracha: Keralastic T, Adesilex G19
Assentamento e betumação de cerâmica e mármore: Keralastic, 
Ultracolor Plus, Keraflex Maxi S1, Kerapoxy, Adesilex P10, Isolastic

*Distribuição no mercado Emiratos Árabes Unidos da Mapei 
Construction Chemicals LLC

Para mais informações sobre os produtos Mapei, consultar o 
nosso site www.mapei.pt

EM PRIMEIRO PLANO
KERAFLEX MAXI S1
Adesivo cimentício de elevadas 
prestações, de deslizamento 
vertical nulo e tempo aberto 
alongado, deformável, para 
ladrilhos cerâmicos e material 
pétreo. Particularmente 
indicado para o assentamento 
de grés porcelânico e pedra 
natural de grande formato 
(espessura do adesivo de 
3 a 15 mm). De baixíssima 
emissão de compostos 
orgânicos voláteis (VOC) e 
com tecnologia Low Dust, que 
permite reduzir sensivelmente 
a emissão de pó em relação 
aos tradicionais adesivos 
cimentícios Mapei durante a 

fase de mistura do produto, 
o KERAFLEX MAXI S1 é um 
adesivo amigo do ambiente e 
dos aplicadores.
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Cersaie 2017
arquitetura, do design de interiores, da aplicação, da imprensa e 
dos consumidores finais.
As características do certame, combinadas com a boa situação 
económica nos diversos mercados, determinaram um duplo 
sinal positivo em visitantes italianos (+5,0%, num total de 58.422 
presentes) e estrangeiros (+4,3% para 53.182 presentes), vindos 
de quase todos os lugares do mundo.
Representatividade e internacionalidade foram, portanto, as 
características-chave da Cersaie, onde todos os sectores 
de exposição registraram valores positivos, com uma área de 
156.000 m2, com 869 expositores (+17 em relação a 2016), 
provenientes de 41 nacionalidades diferentes; 323 empresas 

No ano do décimo oitavo aniversário de sua fundação, a Mapei 
não podia faltar à Cersaie, o Salão Internacional da Cerâmica 
para a Arquitetura e Mobiliário de Casas de Banho, realizada em 
Bolonha de 25 a 29 de Setembro, promovida pela Associação 
dos industriais da cerâmica, a “Confindustria Ceramica” e 
organizada por Edi.Cer. em colaboração com a BolognaFiere.
Com o crescimento da participação, quer dos operadores 
estrangeiros, quer italianos, a Cersaie 2017 atingiu as 111.604 
presenças. Com um aumento de 4,7% em relação à edição 
2016, confirmou-se assim o evento de referência para o 
mercado mundial do sector, que este ano foi completado 
e enriquecido pelas iniciativas que envolveram o mundo da 

Design e cor, juntamente com os materiais de assentamento mais funcionais e prestacionais

atualidade
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A feira foi mais uma vez ocasião para comemorar os 80 anos de Mapei

estrangeiras, quase um terço do número total. O sector mais 
representativo foi a cerâmica com 457 empresas, seguidas 
pelo mobiliário de casas de banho, que com 197 expositores 
confirmou a sua importância central no evento.

80 anos de inovação 
e qualidade
Para a Mapei, Cersaie 2017 foi mais uma vez a oportunidade 
de apresentar as novidades e sistemas mais inovadores e de 
vanguarda no mundo da cerâmica e da construção.
Esta feira foi também o momento para fazer o ponto da situação 
das atividades do Grupo Mapei e comemorar as conquistas 
conseguidas em Itália e no mundo. Em ocasião deste importante 
aniversário, a Mapei realizou uma monografia comemorativa 
que coleciona sua história, os seus valores e compromisso 

nestes primeiros oitenta anos. A monografia é acompanhada 
por um volume em que textos curtos ilustram os projetos mais 
importantes que marcaram as 8 décadas da empresa e do 
Grupo. Estes contos estavam a disposição dos visitantes no 
stand da Mapei na Cersaie. 
Na Cersaie 2017 a Mapei voltou a afirmar o seu compromisso com 
a sustentabilidade ambiental. Os produtos Mapei são formulados 
com matérias-primas inovadoras, recicladas e ultraleves, são 
desenvolvidos para reduzir o consumo energético e são de 
baixíssimas emissões de compostos orgânicos voláteis (VOC).
De acordo com as recentes normas ambientais, a Mapei 
também introduziu a Declaração Ambiental de Produto (EPD, 
Environmental Product Declaration), “bilhetes de identidade” 
certificados que documentam os impactos ambientais de um 
produto ao longo de seu ciclo de vida. A Mapei, atualmente, 
disponibiliza 172 EPD, incluindo o EPD de produto e o EPD de 
sistema para o assentamento de cerâmica e outros materiais.

RM Portugal  34/2017   09
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para o parquet, tornaram-se elementos caracterizantes que 
valorizam o ambiente em que são inseridos, mantendo as suas 
características funcionais e prestacionais.
No stand da Mapei foi também possível consultar o novo 
mostruário de acabamentos coloridos MASTER COLLECTION 
BY COLORMAP, que inclui mais de 1.000 cores originais Mapei, 
seja para ambientes interiores como exteriores.
Entre os acabamentos para interiores, DURSILITE MATT, pintura 
mural com excelente ponto de branco e elevada opacidade 
e DURSILITE GLOSS, acabamento à base de água, lavável 
e resistente às manchas, que confere um efeito estético de 
prestígio e com cores brilhantes. A coleção inclui também as 
tintas para os acabamentos exteriores, como QUARZOLITE 
TONACHINO, indicada para o sistema de isolamento térmico 
pelo exterior MAPETHERM, aconselhado para o seu índice de 

Design e cor segundo a 
Mapei
A Mapei este ano enfatizou o design e cor. Graças a alguns 
serviços fotográficos realizados com a Marie Claire Maison Italia, 
revista de mobiliário e design, em colaboração com Cristina 
Nava Studio, a Mapei recriou no seu stand dois ambientes 
domésticos que permitiram aos visitantes ver os resultados que 
podem ser alcançados com suas soluções. Os produtos Mapei 
foram apresentados como verdadeiras “peças de mobiliário” 
reais: os acabamentos coloridos para a decoração e proteção 
das paredes, os produtos cimentícios para realizar pavimentos e 
revestimentos contínuos com efeito natural, as juntas coloridas 
para ladrilhos cerâmicos ou mosaico, as argamassas de 
alvenaria face à vista e os óleos e vernizes coloridos e protetores 

No stand dois ambientes realizados com a revista Marie Claire Maison Itália

atualidade
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reflexão inferior a 20%, e aquelas para os sistemas minerais 
SILANCOLOR e SILEXCOLOR.
Entre as várias soluções expostas, estavam também em 
destaque as juntas e os selantes coloridos, 50 cores, além 
da versão transparente, divididas em 5 coleções para facilitar 
a escolha do projetista e comprador para recriar o ambiente 
desejado: Sereno, Tradicional, Natural, Romance e Glamour.

Adesivos para ladrilhos, 
mesmo de grande formato
Na área dedicada à exposição dos materiais foram destacados 
os adesivos cimentícios da família KERAFLEX e os aligeirados da 
família ULTRALITE.

KERAFLEX é a família de adesivos de elevadas prestações, 
escolhido pelos aplicadores em todo o mundo pelas suas 
performances na colagem de todos os tipos de ladrilhos 
cerâmicos, materiais pétreos e mosaicos sobre várias superfícies, 
em interiores e exteriores.
Além da versão clássica, pertencem a esta família o KERAFLEX 
EASY S1, adesivo deformável para a colagem de grandes 
formatos em grandes superfícies, indicado também para 
pavimentos de uso comercial e industrial; KERAFLEX MAXI S1 
e EXTRA S1, de baixíssima emissão de compostos orgânicos 
voláteis; KERAFLEX MAXI S1 ZERØ, o primeiro adesivo para 
efetuar clima de zero: as emissões residuais de gases de efeito 
estufa são compensadas através da aquisição de créditos 
ambientais certificados. 
ULTRALITE é a família de adesivos aligeirados, inovadores, 

Os produtos foram apresentados como “peças de decoração”
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a membrana e o suporte e a membrana e o revestimento, que 
permite a aplicação de ladrilhos cerâmicos e materiais pétreos.
O MAPEBAND EASY, uma solução dedicada à impermeabilização 
rápida de terraços e varandas: trata-se de uma banda de borracha 
para a impermeabilização de cantos e ângulos adequados para 
o uso com vários tipos de sistemas de impermeabilização Mapei.
Para o segmento do mobiliário urbano, a MAPEI apresentou 
antecipadamente as novas soluções da linha MAPESTONE, 
para a colocação e reconstrução de pavimentos arquitetónicos 
em pedra: MAPESTONE JOINT, ligante poliuretânico para a 
selagem de juntas de cubos de granito e pedra arquitetónica 
e MAPESTONE JOINT CLEANER, produto de limpeza inodoro 
específico para resíduos de MAPESTONE JOINT. 
Sempre nesta área, o MAPEI COLOR PAVING é a linha de produtos 
estudada para realizar pavimentos em betão arquitetónico com 

únicos e altamente prestacionais, com um rendimento até 80% 
maior do que os adesivos de classificação de grau igual. Estes 
produtos contêm agregados naturais aligeirados ou microesferas 
de vidro que facilitam a aplicação do produto e o manuseio da 
embalagem (apenas 15 kg). 

Inovação e 
completude da gama
Foram apresentadas várias novidades ligadas ao sector das 
impermeabilizações, entre as quais o MAPEGUARD WP 200, 
uma membrana impermeável e anti fratura resistente aos álcalis, 
constituída por um estrato em polietileno revestido por tecido 
não tecido, que permite a perfeita aderência do adesivo entre 

Na área DEMO os técnicos da Mapei apresentaram diversas aplicações de produtos

atualidade
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efeito lavado: um sistema completo, da betonilha pronta a usar, 
ao tratamento de acabamento hidro-óleo repelente.
Entre os outros produtos expostos na feira, as soluções para 
as pavimentações e revestimentos contínuos, como ULTRATOP 
LOFT, pastas cimentícias espatuláveis com grande efeito 
natural, muito apreciados por designers e projetistas pelas suas 
utilizações versáteis e jogos de cores.
Em destaque na Cersaie, também os adesivos e os acabamentos 
coloridos para a madeira, como o ULTRABOND ECO S968 1K, 
adesivo monocomponente de elevadas prestações, conforme a 
norma EN 14293 - classe Hard, à base de polímeros sililatos 
modificados: um produto universal que oferece qualidade 
e confiabilidade para o assentamento de todos os tipos de 
madeira e para todos os formatos, e ULTRACOAT OIL COLOR 
para a coloração dos pavimentos de madeira.

Sempre atenta às novas tendências e em consonância com as 
propostas do revendedor, a Mapei também oferece soluções 
para o mundo do Luxury Vinyl Tiles (LVT). Uma gama completa 
de produtos que permite garantir sistemas de assentamento 
fiáveis e duráveis, em conformidade com os princípios da eco-
sustentabilidade certificada, no pleno respeito dos programas 
internacionais para a defesa do ambiente e da saúde. A Mapei 
oferece soluções para o assentamento de LVT, LVT auto-
pousantes, LVT auto-pousantes com a tecnologia tack-dry e LVT 
auto-pousantes de encaixe e com click.
Muitas soluções vencedoras que confirmaram a centralidade da 
Mapei no sector internacional da cerâmica numa Cersaie bem-
sucedida, que em 2018 se realizará em Bolonha de 24 a 28 de 
setembro.

Colaboradores da Lusomapei e do distribuidor Francisco Contreiras no stand da Mapei
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PARECER DO ESPECIALISTA

Portugal é um país com grande história relacionada com os 
revestimentos cerâmicos, e onde o seu uso é típico há vários séculos.
Em vários monumentos é possível vislumbrar obras de arte 
realizadas em revestimentos cerâmicos.
Os revestimentos cerâmicos atuais apresentam como vantagens 
gerais uma elevada resistência mecânica, elevada resistência à 
abrasão, facilidade de limpeza e elevado valor estético.
Nos nossos dias é comum a utilização de cerâmica em ambientes 
residenciais, comerciais e até industriais.
Segundo estimativas, podemos assumir que em cada ano se aplicam 
aproximadamente 16,9 milhões m2 de revestimentos cerâmicos.
Com a evolução das técnicas de fabrico e também dos 
requisitos estéticos, apareceram novas tendências em termos de 
espessuras, tamanhos, cores e aplicações.
Todas estas novas tendências potenciam também o aparecimento 
de problemáticas e perigos relacionados com os sistemas onde 
estão inseridos, e obrigam a uma constante atualização das 
técnicas de aplicação e também das características dos produtos 
utilizados na sua colagem e dos suportes admissíveis.
Nomeadamente, a utilização de cerâmicas de baixa espessura, 
principalmente em pavimentos, obriga a cuidados redobrados na 
colagem das peças, onde uma quantidade insuficiente de adesivo 
poderá originar quebras nas peças.
A utilização de peças de elevadas dimensões obriga também a 
utilizar adesivos com elevada aderência e alta deformabilidade.
A utilização de cores mais escuras obriga também à utilização de 
adesivos com alta deformabilidade, para compensar as variações 
dimensionais por variação térmica, e a consideração de juntas 
elásticas mais próximas.
O requisito por juntas entre peças cada vez menores, ou o 
assentamento sem juntas origina e acelera o aparecimento de 
patologias nos sistemas.

A IMPORTÂNCIA DAS NORMAS
Recordamos que uma norma é um documento oficial que 
pretende indicar como executar uma determinada operação 
de forma correta, segura, ambientalmente amigável e com 
desempenho definido. 
As normas definem as características (dimensional, desempenho, 
ambiental, qualidade, segurança, produção, etc.) de um produto, 
de acordo com o estado da arte, e são também o resultado do 
trabalho e experiência de dezenas de milhares de especialistas de 
todo o mundo. A sua adoção permite a todos os utilizadores uma 
referência clara em termos de especificações técnicas, qualidade, 
desempenho e confiabilidade. O seu objetivo é garantir que os 
produtos sejam adequados ao seu uso e que sejam comparáveis 
e compatíveis.

A INSTALAÇÃO 
DE CERÂMICA 
NO SETOR DA 
CONSTRUÇÃO

No que diz respeito à aplicação de cerâmica e pedra natural, existem 
duas normas principais que são aplicáveis no nosso mercado:
NP EN 12004 – Colas para ladrilhos. Requisitos, avaliação da 
conformidade, classificação e designação.
EN 13888 – Argamassas de betumação para ladrilhos cerâmicos. 
Requisitos, avaliação da conformidade, classificação e designação.

Aprofundando um pouco, na NP EN 12004 vem discriminada a divisão 
dos adesivos em três tipos, conforme a sua composição química, em 
cimentícios (C), dispersões (D) e reativos (R). 
Cada tipo é dividido em classes conforme as suas características e 
estas são subdividas em:

• Fundamentais: as que o adesivo deve ter sempre;
• Opcionais: importantes para aplicações ou utilizações específicas.

As duAs clAsses fundAmentAis são:
Classe 1: Adesivos com aderência normal.
Classe 2: Adesivos com aderência melhorada.

As clAsses opcionAis são: 
Classe F: Adesivos rápidos.
Classe T: Adesivos de deslizamento vertical nulo.
Classe E: Adesivos de tempo aberto alongado.
Classe S1: Adesivos deformáveis, com deformação transversal 

≥2,5mm e <5mm
Classe S2: Adesivos altamente deformáveis, com deformação 

transversal ≥5mm
Na norma, para cada característica são definidos os valores mínimos 
requeridos, a metodologia de ensaio a utilizar e o plano de ensaios a seguir.

No que diz respeito às argamassas de betumação, segundo a 
norma EN 13888, são classificadas conforme a sua composição 
química em cimentícias (CG) ou à base de resinas reativas (RG).
As argamassas cimentícias são divididas em duas classes 
consoante as características próprias:
Classe 1: argamassa cimentícia para juntas normal;
Classe 2: argamassa cimentícia para juntas melhorada, que 
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de todos os intervenientes do processo, desde os arquitetos, 
clientes, diretores de obra, encarregados, fabricantes dos 
diferentes materiais e aplicadores, etc.

A FORMAÇÃO COMO CAMINHO PARA A DURABILIDADE 
E SUSTENTABILIDADE
A Mapei acredita nas vantagens de uma formação técnica 
adequada, direcionada para cada tipo de decisor do mercado, 
como única forma de atingir obras com soluções tecnicamente 
avançadas, diferenciadoras, duradouras e sustentáveis.
A imagem desta postura é o plano de formação anual da Mapei, 
onde estão calendarizadas vários tipos de eventos:
- formações para arquitetos, projetistas e representantes dos 

donos de obra, com forte componente teórica;
- participação em diversos seminários e conferências técnicas 

para especialistas nas várias áreas da construção e reabilitação;
- realização de formações e seminários em universidades e 

politécnicos, com o objetivo de formar os estudantes de hoje e 
técnicos de amanhã;

- realização de formações para aplicadores especializados 
em sistemas Mapei para a construção e reabilitação, com 
forte componente prática e orientação para a mitigação de 
patologias e problemas nas obras;

- realização de várias formações junto da rede de distribuição, 
sobre as principais famílias de produtos;

Além disso, a Mapei continua a ser um parceiro insubstituível dos 
aplicadores, estando constantemente a aumentar o seu nível 
técnico, fornecendo-lhes toda a assistência técnica necessária 
para identificar as escolhas de design mais adequadas, os 
produtos corretos e as melhores modalidades de aplicação, para 
realizar pisos e revestimentos adequados, esteticamente válidos e 
tecnicamente superiores.
Certamente, o caminho irá para a especialização do papel do 
aplicador, com vantagens indubitáveis para todo o setor. A maior 
especialização dos aplicadores só pode ter efeitos positivos, pois, 
ao longo do tempo, pode levar a uma concorrência mais justa, a 
preços de mercado sustentáveis, a obras realizadas de acordo 
com as normas em vigor, duráveis e sustentáveis.
Na realidade, muitas vezes, o aplicador de cerâmica torna-se a 
única figura técnica presente, se a relação for direta entre o cliente 
(por exemplo, o proprietário de uma casa) e o aplicador. Esta 
situação é típica do trabalho de renovação parcial, no qual o cliente 
é uma pessoa não industrial que depende de um aplicador. Há, 
portanto, muitas situações em que o aplicador também cobre os 
outros papéis técnicos que faltam, como arquiteto e diretor de obra.

Enrico Geronimi.  Assistência Técnica Mapei SpA

cumpre as características fundamentais, mais as características 
adicionais de elevada resistência à abrasão (Ar) e de baixa 
absorção de água (W).
As argamassas à base de resinas reativas não têm nenhuma 
classe, devendo cumprir as características fundamentais.

IMPORTÂNCIA DE UMA BOA APLICAÇÃO
A única forma de conseguir obter uma boa aplicação, é através 
da definição em projeto de todas as caraterísticas do sistema 
a implementar, desde a definição do suporte adequado até à 
escolha da cerâmica e da argamassa de betumação.
O suporte e a sua preparação são essenciais para o sucesso 
de todo o sistema, este deverá ter características mecânicas 
adequadas ao uso final, deverá ter juntas de fracionamento 
adequadamente localizadas para evitar o aparecimento de 
fissuras, e na altura da colagem da cerâmica ou pedra natural 
deverá estar seco e completamente curado e plano.
Seguidamente, a escolha da cerâmica e suas dimensões irá 
influenciar a escolha e caraterísticas do adesivo.
Quando se fala em aplicações no exterior, as cores escuras devem 
ser evitadas, devido ao aumento das variações dimensionais por 
variação térmica. 
É necessário compreender que todos os materiais de construção 
têm variações dimensionais, e que estas variações são diferentes 
de material para material. Terá portanto de ser o adesivo a 
compensar os diferentes comportamentos entre a cerâmica e o 
suporte, garantindo sempre uma correta aderência.
Por estas razões, quando se fala em colagem de peças no 
exterior, é aconselhável a utilização de adesivos melhorados (C2), 
de preferência deformáveis (S1) ou altamente deformáveis (S2).
É fortemente recomendada a execução de dupla colagem, 
por forma a garantir uma maior área de colagem e um melhor 
preenchimento do tardoz das peças.
As juntas de betumação exteriores devem ter uma largura mínima 
de 5mm.
É necessário respeitar as juntas estruturais, tanto na localização 
como na dimensão.
É obrigatório executar juntas de fracionamento elásticas nos 
revestimentos de paredes e pavimentos, a cada 9m2 a 12m2. 
Os movimentos por variações térmicas têm que se absorvidos 
por estas juntas, já que o revestimento cerâmico e as juntas de 
betumação são rígidas. Estas juntas elásticas deverão ser seladas 
por mástiques elásticos, de base silicónica ou poliuretânica, 
adequadamente dimensionadas, tendo em conta a capacidade 
de alongamento do selante, o coeficiente de variação térmica 
linear, a variação de temperatura e o afastamento entre juntas.
Estes princípios de aplicação deveriam estar totalmente definidos 
e pormenorizados em projeto, e deveriam ser do conhecimento 
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Construído no pinhal da Praia do 
Cabedelo, em Viana do Castelo, e próximo 
da foz do rio Lima, o Hotel FeelViana é 
um empreendimento quatro estrelas, 
inteiramente dedicado ao turismo ativo e 
bem-estar. Numa propriedade com quase 
cinco mil metros quadrados, a 4 minutos 
a pé da praia, o hotel oferece 46 quartos 
e 9 bungalows, que primam por uma 
decoração simples e funcional. Todos eles 
oferecem vista e acesso às suas varandas, 
espaços perfeitos para desfrutar de 
excelentes momentos.
Para além do sports center, o dispõe de 
restaurante, bar, lounge terrace sobre a 
praia, piscina exterior e uma área wellness 
& spa, onde os clientes podem desfrutar 
de massagens e tratamentos variados, 
possuindo ainda sauna, banho turco, sala 
de yoga, ginásio e piscina interior aquecida. 
O Hotel FeelViana dispõe, ainda, de um 
business center, com uma sala polivalente, 
concebida para acomodar todo o género 
de reuniões, congressos e eventos, ideal 
para ações de team building, formação, 

OBRA DE REFERÊNCIA

FeelViana Sport Hotel - 
Viana do CaStelo

retiros e outros eventos empresariais.
Este empreendimento é um produto muito 
inovador, desenhado de forma única e 
pensado ao detalhe, deixando os quartos 
exclusivamente voltados para a praia e o 
oceano Atlântico, o que garante uma total 
privacidade aos hóspedes, consequência 
do aproveitamento ímpar da morfologia 
do terreno e da solução encontrada para 
as varandas. O Hotel FeelViana preserva 
e respeita o habitat excepcional em que 
se insere, recorrendo a materiais de 
construção naturais, como a madeira, 
para uma inserção sóbria e harmoniosa 
no extenso pinhal que o acolhe. Neste 
cenário, foi criado um espaço único, com 
uma decoração que não deixa indiferente. 
Um interior que o convida a ficar e a sentir-
se como na casa de amigos.
O FeelViana foi inaugurado em maio de 
2017, criando 27 postos de trabalho direto, 
num investimento global que ascende a 
cinco milhões de euros, dos quais 3,4 
milhões de euros são comparticipados por 
fundos comunitários do Portugal 2020.

Um espaço único, com Uma decoração 
qUe não deixa indiferente
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A colaboração da Mapei
O projeto do hotel, da autoria do Arq.º 
Carlos Castanheira, muito conhecido pelos 
seus trabalhos em madeira, previa recorrer 
o máximo possível a soluções construtivas 
naturais e inovadoras e a materiais de 
construção amigos do ambiente. Neste 
sentido, a Mapei e as suas soluções foram 
a aposta certa. 
Após uma atenta análise do projeto e das 
exigências do arquiteto, os técnicos da 
Mapei apresentaram várias soluções por 
diferentes intervenções:
- Aplicação de pavimento em xisto 
multicolor no interior;
-   Impermeabilização das casas de banho 
e colagem, betumação e selagem de 
ladrilhos cerâmicos;
- Impermeabilização e assentamento, 
betumação e selagem de ladrilhos 
cerâmicos na piscina;
-  Realização de paredes decorativas em 
microcimento.

Piscina
Em primeiro lugar executou-se a 
regularização das paredes com NIVOPLAN 
+ PLANICRETE, numa espessura de 2 a 
20 mm, de forma a obter um suporte plano 
e liso para receber a impermeabilização 
e o revestimento final, enquanto que no 
pavimento foi executada uma betonilha 
cimentícia com TOPCEM PRONTO. 
A impermeabilização das paredes e 
pavimento foi realizada com MAPELASTIC, 
armado com MAPENET 150 entre a 
primeira e a segunda camada. 
O assentamento do revestimento foi 
realizado com KERAFLEX EXTRA S1 + 
KERAPOXY CQ para as juntas.

1

4

3

FOTO 1. A piscina exterior foi 
impermeabilizada com MAPELASTIC e a 
pastilha de vidro foi colada com o sistema 
KERAFLEX EXTRA S1 + KERAPOXY CQ.
FOTO 2. O várias paredes interiores foram 
realizadas com o sistema ULTRATO LOFT. 
FOTO 3 e 4. Os ladrilhos de xisto nos 
pavimentos foram colados com KERAFLEX 
EXTRA S1.
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Pavimentos interiores
Neste caso a colagem dos pavimentos 
em ladrilhos de xisto foi realizada com 
KERAFLEX EXTRA S1.

Casas de Banho
Sobre o suporte de gesso cartonado e 
OSB, foi realizada uma impermeabilização 
com MAPEGUM WPS, com a colocação 
do MAPEBAND para ligação entre plano 
horizontal/vertical e para ligação parede/
parede. 
Sobre a impermeabilização, foi aplicado 
o revestimento cerâmico com KERAFLEX 
EXTRA S1. O preenchimento de juntas foi 
efetuado com ULTRACOLOR PLUS e a junta 
de ligação parede/parede e pavimento/
parede preenchida com MAPESIL AC.

Microcimento em parede
As paredes da loja de artigos desportivos foram 
decoradas com o sistema ULTRATOP LOFT da 
Mapei. 
Após a aplicação de ECO PRIM GRIP como 
promotor de aderência, aplicado a rolo sobre 
as paredes a revestir e a execução de uma 
lixagem ligeira, passou-se à aplicação do 
sistema ULTRATOP LOFT. Com o primário seco, 
foi aplicada a primeira camada de ULTRATOP 
LOFT W, mediante espátula metálica plana. 
Após cerca de 12 horas, a superfície endurecida 
foi adequadamente lixada com lixa de grão fino 
(grão de 80 a 200), a fim de tornar a superfície 
lisa e suavizar eventuais excessos de produto 
(vincos), formados durante a aplicação do 
material fresco. A seguir, após a aplicação do 
PRIMER G, diluído com água, na proporção 
de 1:1, aplicou-se a segunda camada do 
ULTRATOP LOFT W.
A proteção superficial foi realizada mediante 
a aplicação de uma primeira camada de 
MAPEFLOOR FINISH 52 W, com função de 
enchimento dos poros, diluído com 20% 
de água. A seguir mais uma camada de 
MAPEFLOOR FINISH 58 W, a fim de limitar a 
absorção da superfície tratada.

OBRA DE REFERÊNCIA

5

6

FOTO 5. Aplicação do KERAFLEX 
EXTRA S1.
FOTO 6. Aplicação do MAPEGUM WPS 
nas casas de banho. 
FOTO 7. Aplicação do sistema 
ULTRATO LOFT.

Ficha técnica
Hotel FeelViana, Viana do Castelo
Período de construção: 2016-2017
Intervenção Mapei: fornecimento 
de produtos para a impermeabilização 
e assentamento de revestimentos e 
pavimentos.
Projetista: Carlos Castanheira
Cliente: FEEL VIANA
Diretor de obra: Eng. Pedro Oliveira 
Empresa aplicadora: Vodul
Distribuidor Mapei: Seguraja
Coordenação Mapei: Domingos Cunha

Produtos Mapei
Preparação de suportes: Nivoplan, 
Planicrete, Topcem Pronto
Impermeabilização: Mapeband, Mapegum 
WPS, Mapelastic, Mapenet 150
Assentamento e betumação de 
revestimento cerâmico: Keraflex Extra S1, 
Kerapoxy CQ, Mapesil AC, Ultracolor Plus
Colocação de revestimentos contínuos: 
Primer G, Eco Prim Grip, Ultratop Loft W, 
Mapefloor Finish 52 W, Mapefloor Finish 
58 W.

Para mais informações sobre os 
produtos Mapei, consultar o nosso 
site www.mapei.pt



AMPLA GAMA 
DE CORES

IMPERMEÁVEL 
À ÁGUA

ANTI-BOLORES ISENTO DE 
SOLVENTES

Os SELANTES MAPEI mudaram de 
look, mas mantêm prestações máximas: 
estão disponíveis em 34 diferentes 
tonalidades de cores mais a versão 
transparente, podem ser aplicados 
numa ampla variedade de superfícies, 
duráveis no tempo e certificados 
segundo as normas internacionais.

SELANTES MAPEI
A força da cor.



White Exclusive Suites 
& Villas
O arquipélago dos Açores é uma prodigiosa 
obra da mãe natureza, que construiu nove 
rochedos na imensidão do Atlântico e 
ornamentou-os de uma beleza natural, rara e 
única. Aqui é possível, passear por paisagens 
puras e verdejantes, subir a vulcões 
adormecidos, descer a caldeiras e mergulhar 
em lagoas idílicas, dançar com golfinhos e 
viver e saborear tradições ancestrais. 
Assim como no continente, o turismo nos 
Açores está em crescimento. Todos os 
meses há mais gente que quer conhecer 
as belezas destas ilhas e todos os dias é 
necessário melhorar e aumentar os serviços 
para responder adequadamente a esta 
procura. Explica-se assim que nos últimos 
anos novos hotéis abriram as portas, um 
pouco por todo o arquipélago. 

No recanto da costa sul da ilha de São Miguel, 
a maior ilha dos Açores, abriu as portas em 
julho deste ano ao White Exclusive Suites & 
Villas, um hotel instalado num antigo solar do 
século XVIII que, segundo a história, era uma 
casa de férias integrada numa propriedade 
de produção vinícola. O projeto, da autoria 

do atelier M-Arquitectos, preservou as 
características da arquitetura vernacular 
açoriana do edifício e transformou-o num 
espaço autêntico e único na região. 
Relativamente ao nome escolhido não deixa 
grande margem para dúvidas e se adequa 
perfeitamente à estrutura caracterizada 
por fora e por dentro por um claro domínio 
da cor branca, uma ideia dos donos, que 
encontraras a inspiração nas muitas viagens 
às ilhas gregas, em particular Santorini. 

Aninhado sobre uma baía de rocha vulcânica, 
praticamente por cima do Atlântico, o White 
Exclusive Suites & Villas, de propriedade de 
um dos sócios do Santa Bárbara Eco-Beach 
Resort (uma referência Mapei apresentada na 
Realtà Mapei Portugal n. 27), localizado do 
outro lado da ilha, é composto por 9 suites 
e 2 vilas: as suites Junior, com 27 m²,são 
caracterizadas por linhas contemporâneas 
que se integram harmoniosamente no 
contexto e no ambiente glamouroso, as 
suites Ocean, com áreas variáveis entre os 
35 e os 42 m², proporcionam a melhor vista 
do WHITE e as suites Unique, com áreas 
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variáveis entre os 30 e os 40 m², ocupam 
lugares únicos onde estão preservados 
resquícios da história do solar; relativamente 
às vilas, LA MAISON fica 50 metros fora 
da unidade e oferece 400 m² de área com 
piscina, campo de croquet, THE VILLA é o 
lugar perfeito para uns dias de descanso 
num lugar quase secreto, pois este é o 
recanto mais reservado do WHITE que 
se caracterizada pela localização sobre a 
falésia, pelos seus 40 m² de área e pela sua 
piscina de água salgada aquecida exclusiva. 
Apesar de ser todos ambientes diferentes 

entre si, em praticamente todos existe um 
macramé de grandes dimensões a cair do 
teto, paredes brancas e outras em pedra, 
que pertencem à estrutura original, e janelas 
rasgadas para o oceano. O elo comum é a 
tranquilidade que oferece.

A colaboração da Mapei 
Revestimento cimentício com o sistema 
ultRAtop loft na cor branca:
Na preparação do suporte, antes da 
aplicação do ULTRATOP LOFT W branco, 
as fissuras existentes no suporte foram 
reparadas com o EPORIP.
Após a cura da betonilha, foi realizado um 
tratamento mecânico com recurso a uma 
mó, com o objectivo de garantir a porosidade 
superficial no suporte e permitir uma melhor 
aderência do material de acabamento.
Nas superfícies horizontais aplicação 
sobre o suporte de primário epoxídico 
bicomponente com filler, isento de solventes, 
tipo PRIMER SN, polvilhada até à saturação 
com QUARZO 0,5, com eliminação da areia 
em excesso através de aspiração.
Nas superfícies verticais em gesso cartonado 
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FOTO 1. A porta de entrada do hotel é 
de um antigo convento em Bali.
FOTO 2. O balcão do bar foi realizado 
com o sistema ULTRATOP LOFT.

1



aplicou-se um primário à base de resinas 
sintéticas em dispersão aquosa, tipo 
PRIMER G, diluído com água, na proporção 
de 1:1. Após secagem destas superfícies e 
em superfícies cimentícias foram aplicadas 
duas demãos de um promotor de aderência 
universal à base de resinas acrílicas e 
agregados silícios, de baixíssima emissão 
de substâncias orgânicas voláteis, pronto a 
usar, para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PRIM GRIP.
Nas superfícies horizontais e verticais, 
após secagem dos primários, procedeu-
se à aplicação de uma primeira camada de 
argamassa cimentícia monocomponente 
espatulável de granulometria fina, o 
ULTRATOP LOFT W na cor branca.
Após cerca de 24 horas, procedeu-se a uma 
lixagem com uma lixa de grão fino (grão de 
80 a 200) sobre a superfície endurecida do 
ULTRATOP LOFT W. E entre camadas de 
ULTRATOP LOFT W aplicou-se um primário 

à base de resinas sintéticas em dispersão 
aquosa, tipo PRIMER LT, diluído com água, 
na proporção de 1:1. Foram aplicadas 
três camadas de ULTRATOP LOFT W nas 
superfícies horizontais e verticais.
Na proteção superficial das superfícies com 
o rolo de pelo curto aplicou-se uma primeira 
camada de MAPEFLOOR FINISH 52 W, 
formulado poliuretânico bicomponente em 
dispersão aquosa transparente diluído com 
20% de água, e posteriormente aplicou-se 
uma segunda camada com MAPEFLOOR 
FINISH 58W, formulado poliuretânico 
alifático bicomponente em dispersão aquosa 
transparente.
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Ficha técnica
White Exclusive Suite & Villas, Lagoa,
São Miguel, Açores
Período de intervenção: Janeiro-Julho 2017
Proprietário:  João Reis e Catarina Reis
Distribuidor Mapei: Soluções M
Empreiteiro: RPM - Soluções de Construção 
Arquitecto: Arq.º Fernando Monteiro 
(M Arquitetos) 
Gestor de projecto: João Reis 
Empresa aplicadora: RPM - Soluções de 
Construção
Coordenação Mapei: Miguel Duarte

Produtos Mapei
Preparação do Suporte: Eporip, Primer SN, 
Quarzo 0,5, Primer G, Eco Prim Grip
Aplicação de revestimento cimentício: Primer 
LT, Ultratop Loft W, Mapefloor Finish 52W, 
Mapefloor Finish 58W

Para mais informações sobre os 
produtos Mapei, consultar o nosso site 
www.mapei.pt

3

4

FOTO 3. Pavimentos e paredes dos 
quartos foram realizados com o sistema 
ULTRATOP LOFT.





NOVO TÚNEL 
DE ÁGUAS SANTAS

O projeto de alargamento da capacidade do sublanço da 
autoestrada entre Águas Santas, na Maia, e Ermesinde, em 
Valongo têm como finalidade melhorar as acessibilidades à 
área metropolitana do Porto e aos concelhos adjacentes, 
permitindo aos moradores melhores soluções na realização 
destes percursos. Esta intervenção decorre do próprio contrato 
de concessão da Brisa e é uma obrigação a que ficou sujeita já 
desde 2009, altura em que os níveis de tráfego começaram a 
atingir certos limites: naquele troço da A4 passam diariamente 
mais de 60 mil carros. 
Com um investimento superior a 40 milhões de euros, a 
empreitada começou em 2015 e prevê-se será concluída em 
2019. Quando finalizada, trará grandes benefícios para as 
pessoas e um maior desenvolvimento regional.

OBRA DE REFERÊNCIA
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O túnel rOdOviáriO mais largO 
da Península ibérica

A primeira fase das obras de alargamento deste sublanço da 
autoestrada implicou a construção do novo túnel nas Águas 
Santas, localizado a norte das duas galerias já existentes, que 
irá permitir duplicar a capacidade instalada, passando a existir 2 
faixas com 4 vias em cada sentido. 
Com um investimento de 13,5 milhões de euros, englobando a 
construção e as expropriações dos terrenos, a sua construção 
requereu 290 detonações e 10.000 m³ de betão. O novo túnel 
tem quatro faixas de rodagem no sentido Amarante – Porto e é 
atualmente o túnel rodoviário mais largo da Península Ibérica, 
apresentando um perfil transversal tipo com largura de 16,65 m, 
367 m de extensão e gabarit de 5,25 m.
O túnel não é contudo a componente mais onerosa da 
empreitada. É antes a segunda fase, caracterizada pelo 
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alargamento do lanço até Ermesinde, que 
vai implicar um investimento de 21,6 milhões 
de euros, contabilizados todos os custos 
de expropriação de terrenos, construção de 
novas infraestruturas, arruamentos, etc.

A colaboração da Mapei.
De acordo com o projeto, o revestimento 
definitivo do túnel em betão armado foi 
munido de um sistema de proteção contra 
o fogo, para minimizar, no caso da eventual 
ocorrência de um incêndio no interior do 
túnel, o efeito de expansão explosiva do 
betão submetido a elevado gradiente de 
aquecimento. Neste sentido, foi prevista a 
adição ao betão de fibras de polipropileno, 
com monofilamento de diâmetro < 18 µ, na 
dosagem de 1 kg/m³ e considerou-se um 
recobrimento nominal mínimo das armaduras 
de 5 cm. 
Na zona do emboquilhamento nascente, 
numa extensão de 71 m, na fase interior do 
revestimento de betão do túnel, foi ainda 

prevista a execução de uma proteção passiva 
contra a ação do fogo, no sentido de evitar a 
sua deterioração mecânica e eventual colapso, 
em consequência da ação de um incêndio. 
Para realizar esta proteção era necessária uma 
argamassa de base cimentícia, aplicada por 
projeção, satisfazendo, para a ação da curva 
da evolução de temperaturas do fogo RWS 
(recomendações holandesas), os seguintes 
requisitos: - Taxa máxima da temperatura 
no betão adjacente à proteção < 4°C/min;
- Temperatura máxima atingida pelo betão na 
interface com a proteção ≤ 300°C, durante 
120 minutos. 
Foi nesta fase que intervieram os técnicos da 
Mapei aconselhando a aplicação por projeção 
da argamassa IGNISILEX MALTA 4 – argamassa 

1

FOTO 1. Aplicação por projeção do 
IGNISILEX MALTA 4 aditivado com 
MAPEQUICK AFK888.



acrílico COLORITE BETON, uma tinta mural 
de cobertura parcial à base de resina acrílica 
pura insaponificáveis em dispersão aquosa 
para a proteção de superfícies em betão, 
betão armado e superfícies cimentícias em 
geral. O COLORITE BETON resiste a todas 
as condições climáticas, agressões causadas 
pelo dióxido de carbono, cloretos e pelos 
raios solares e confere ao suporte uma 
proteção contra os danos provocados pelo 
CO2 (carbonatação) e SO2. O produto está 
disponível em 4 tons de cinza como cores 
standard mas a pedido é possível formular 
cores a partir de amostras utilizando o 
sistema automático de coloração ColorMap®. 
Antes da aplicação do COLORITE BETON, 
para a preparação de fundo da superfície, 
foi aplicado o MALECH, primário à base de 
resinas acrílicas micronizadas em dispersão 
aquosa.
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Ficha técnica
Túnel de Águas Santas, 
Ermesinde
Período de intervenção: 2017
Intervenção Mapei:  fornecimento 
de produtos para a proteção do 
betão
Gestor do projeto: Estradas de 
Portugal
Cliente: Brisa 
Empreiteiro: Ramalho & Rosa 
Empresa aplicadora: Interserv
Coordenação Mapei: Assisstência 
Técnica Mapei
Produtos Mapei
Proteção do betão: Ignisilex Malta 4, 
Mapequick AF888, Malech, 
Colorite beton

Para mais informações sobre 
os produtos Mapei, consultar o 
nosso site www.mapei.pt

Desenvolvimento de temperatura para 3, 4, 5 e 6 cm de espessura 
do Ignisilex Malta 4 após o ensaio de certificação RWS

Espessura (cm)

4

6

5

3

Tempo (minutos) Temperatura (ºC)

120 178

180

120

265

227

180 150

cimentícia monocomponente fibrorreforçada 
composta por ligantes hidráulicos de alta 
resistência, fibras sintéticas de polipropileno, 
agregados selecionados e aditivos especiais 
que, nesta obra específica, foi aditivada com 
o MAPEQUICK AFK888, acelerador de presa 
alcalino para argamassas e betões projetados 
a húmido. 
 
Apresentamos uma tabela onde se pode 
verificar o desenvolvimento da temperatura 
para 3, 4, 5 e 6 cm de espessura do IGNISILEX 
MALTA 4 após o ensaio de certificação RWS.

A aplicação da argamassa IGNISILEX MALTA 
4, numa espessura de 3 cm, garantiu que a 
temperatura máxima na interface do betão/
proteção seja inferior a 300ºC. Foi tido 
em consideração o tempo de duração do 
incêndio de 120 minutos.
Por uma questão de segurança adicional, 
e tendo em conta que apenas foram 
aplicados 3 cm na parte superior do túnel, foi 
recomendada a aplicação de uma rede com o 
diâmetro de 2 mm e abertura da malha cerca 
de 50x50 mm. Esta rede foi fixa ao suporte 
através de meios mecânicos.

A intervenção da Mapei passou também pelo 
acabamento dos hasteais em betão a vista, 
através do fornecimento do revestimento 
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FOTO 2. As laterais do túnel foram 
acabadas com o sistema MALECH + 
COLORITE BETON. 





LIVEPLACE

Liveplace a empresa líder na venda de 
soluções construtivas para o mercado 
profissional, tendo atualmente 11 lojas 
espalhadas pelo país (Sabugal, Viseu, 
Santa Maria da Feira, Porto, Braga, Ourém, 
Vialonga, Sacavém, Sintra, Olhão e Albufeira).

A Liveplace posiciona-se como uma empresa 
que mais do que produtos disponibiliza um 
leque completo de soluções inovadoras na 
área da construção, aplicáveis tanto em 
Novas Construções como na Reabilitação 
de Edifícios.

Consciente dos atuais desafios do sector 
e afirmando-se como uma empresa em 
constante evolução, às soluções e produtos 
comercializados, a Liveplace associa 
ainda serviços de acompanhamento em 
obra, ações de formação periódicas aos 
seus clientes e colaboradores, transporte, 
assistência técnica permanente e ainda mais 
de 5 000 referências de produtos em stock 
permanente.
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FOTO 1. Liveplace Vialongo
FOTO 2. Tiago Vilar, 
Diretor Comercial Liveplace

JOGO DE EQUIPA

1

2

Sob a marca comercial Liveplace desde 
2011, a história da Palegessos nasce 
em 1996 através da vontade e espírito 
empreendedor do Sr. Joaquim Vilar que abriu 
a primeira loja e atual sede da empresa no 
Sabugal.

Em 2000 e apenas com 4 anos de existência 
a empresa garante a liderança no mercado 
de gessos em Portugal. Daí até ao início da 
exportação de produtos para os mercados 
emergentes distam poucos anos.

Em 2009 a empresa torna-se certificada ao 
nível da Gestão da Qualidade de acordo com 
a norma NP EN ISO 9001:2008, atual, ISO 
9001:2015.
Essa certificação permite à empresa reforçar o 
posicionamento no mercado e na sociedade 
em geral assegurando a continuidade e 
qualidade dos serviços que presta.

O boom na construção aliado a uma boa 
gestão e capacidade de inovação fez da 

A escolhA dos profissionAis 
dA construção



Em 2016 a empresa comemorou 20 anos 
de existência, duas décadas marcadas por 
grandes desafios nos quais a Liveplace 
sempre teve presente a sua principal missão, 
“Contribuir para o sucesso dos nossos 
clientes, acrescentando o máximo valor”.

Para comemorar os seus 20 anos e 
lançando o futuro a Liveplace lançou uma 
nova assinatura ao nível do posicionamento, 
afirmando-se como “A escolha dos 
profissionais da construção”. “Este 
posicionamento ambicioso é um convite à 
grandeza, é uma meta que nos desafia e 
um compromisso que assumimos a nível de 
empresa e equipa interna.”

Parceria com a Mapei
O DNA (ou posicionamento) da Mapei 
confunde-se um pouco com o da Liveplace, 
pelo que a parceria acabou por ser inevitável, 
de enorme sucesso e com resultados 
positivos para ambas as partes. Tanto a 
Liveplace como a Mapei têm reforçado a 
sua aposta no segmento da reabilitação em 
Portugal com a crescente disponibilização 
de soluções sempre mais inovadoras e com 
foco na resolução de problemas reais.

A vasta gama de produtos e soluções que a 
Mapei disponibiliza, a experiência adquirida ao 
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FOTO 3. Novo Site Liveplace 
(www.live-place.com)

longo de muitos anos em obras realizadas por 
todo o mundo e o serviço pós venda fazem 
da Mapei um parceiro fundamental para o 
sucesso da estratégia definida pela Liveplace.

A Liveplace tem noção da força da marca 
Mapei pelo que “cada vez mais, a marca 
Mapei estará visível e comunicada nas lojas 
Liveplace”.
“Nos próximos 20 anos da Liveplace a Mapei 
desempenhará um papel importante na 
nossa história, contamos com a Mapei e a 
Mapei pode contar connosco.”

3

SOBRE NÓS
A nossa história

1996

2004

2011

1997

2005

2012

1999

2007

2013

2000

2008

- Criação da empresa Palegessos

- Abertura da loja no Sabugal.

- Parceria com a YESOS ALBI, S.A.

- Início da 
exportação
de produtos 
para o mercado
de Angola.

- Rebranding da marca liveplace 
by Palegessos - Início da 
comercialização do sistema 
construtivo em Aço Leve, 
mundialmente conhecido por LSF.

- Abertura da loja de
Ranholas - Sintra (1ª filial)

- Alargamento da rede 
de distribução à Região 
Autónoma da Madeira.

- Abertura da loja de 
Vialonga.
- Início da exportação
de produtos para o 
mercado da Austrália.

- Abertura da loja de Olhão.
- Criação do conceito ShowRoom.
- Lançamento do Portal de Reabilitação

www.reabilitacaodeedificios.com

5.000.000.00 € 
de Faturação.

- Constituição  
da Academia 
de Formação.

- Abertura da 
loja do Porto.

- Consolidação da posição 
de Liderança no mercado 
dos gessos em Portugal. 
- Atribuição do prémio PME 
Excelência pelo IAPMEI.

- Abertura da loja de Ourém.

- Iníco da exportação de 
produtos para o mercado
de Moçambique.

2014

2001

2009

2015

2003

2010

2016
- Abertura da loja de Braga - Lançamento 
do canal web tv liveplace - Abertura das 
novas lojas Albufeira e Sintra - Rebranding 
da imagem liveplace - Introdução das novas 
gamas de produto liveplace - Realização 
das 1ªconferências ETICS liveplace therm.

- Alargamento da área de distribuição à Região Autónoma 
dos Açores
- Renovação do estatuto PME Excelência.
- Início do processo de comercialização de argamassas 
secas, sistema em gesso laminado e isolamentos acústicos.

- Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade 
de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2008 - Início 
da exportação de produtos para o mercado do Brasil - 
Início da comercialização do Sistema de Isolamento pelo 
Exterior ETICS - Atribuição do estatuto PME Líder.

- Criação da figura 
“Gestor de produto” 
para as áreas 
de negócio da 
empresa.

- Abertura da 
loja de Viseu. 

- 10.000.000,00 € 
de Faturação.

- Abertura da loja de
Vila Nova de Famalicão.

- Início da exportação de produtos
para o mercado de Cabo Verde.

- Abertura da loja de
Santa Maria da Feira
- Comemoração dos 20 
anos da empresa
- Abertura da loja
de Sacavém.
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MAPEI DÁ COR 
AOS 100 ANOS DA 
RINASCENTE

1921 1925 1956

atualidade
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A HISTORIA DE UM GRANDE STORE
Passaram 100 anos da fundação do único grande store 
italiano que pode fazer concorrência, em termos de estilo 
e design, às Galerias Lafayette, ao Harrods ou ao KaDeWe 
de Berlin. Trata-se da Rinascente de Milão, que em 2018 
comemora 100 anos da criação do seu nome.
O nome “Rinascente” foi concebido a um seculo - enquanto 
a empresa é mais antiga – pelo Gabriele D’Annunzio, 

contratado pelo senador Borletti que em 
1917 comprou os Armazéns Bocconi com 
o objetivo de fazer renascer a empresa.
A Rinascente é desde sempre 
considerada um dos símbolos de Milão, 
graças à sua capacidade de abrir-se e 
captar as novidades que se afirmam 
a nível internacional. A inovação e o 
movimento contínuo, cujo exemplo é o 
concept interior, ciclicamente renovado, 
tornaram-se uma escolha estratégica. 
Uma estratégia de sucesso, ao ponto 
que em 2016 a Rinascente recebeu o 
prémio de melhor realidade expositiva 

do mundo pelo IGDS, a maior associação internacional de 
department store, que quis premiar a sua capacidade de 
gerar inovação e performance extraordinárias.
Os irmãos Bocconi, fundadores dos Armazéns Bocconi, já 
em 1865 foram os primeiros a vender a moda ready-to-wear 
e nos anos 50 o grande store de Milão foi promotor em Itália 
da revolução prêt-à-porter.
A Rinascente teve um papel importante na história da moda, 
mas também daquela do design e da arte italiana: além do 
D’Annunzio, que criou o nome e ao grande designer Max 
Huber, que desenhou o logo, muitos grandes nomes do 
panorama artístico italianos foram seus colaboradores. A 
começar pelo Gio Ponti, Roberto Sambonet, Albe Steiner 
e Giorgio Armani, que iniciou aqui a sua carreira como 
decorador de montras, até ao Salvatore Quasimodo que foi 
empregado no departamento administrativo.
Pesquisa e inovação sempre tiveram um lugar de destaque 
na Rinascente, ao ponto que em 1954, para reforçar este pilar 
da sua filosofia empresarial, instituiu o prémio “Compasso 
d’Oro”, um prestigioso galardão dedicado à produção 
industrial de qualidade.
Neste contexto, foi sempre dada grande atenção às montras, 
que desde o início representaram uma grande intuição 
comercial e um elemento diferenciador relativamente a todos 
os outros grandes armazéns. Desde 1953, até hoje, as 
montras foram sempre da autoria de grandes nomes da arte 
e da arquitetura.

PARA O SEU ANIVERSÁRIO, O MAIS 
GLAMOUR DOS DEPARTMENT STORE DE 
ITÁLIA, QUIS EXPOR A HISTÓRIA DO DESIGN

Milano
Palazzo Reale

24.05 —
24.09.2017

lun 14.30—19.30

mar mer ven dom 9.30—19.30 

gio sab 9.30—22.30

Ultimo ingresso

un’ora prima della chiusura

Infoline 02.928.003.75

palazzorealemilano.it

rinascente.it

#Rinascente100

Una mostra

Catalogo Media partner

2017



32   RM Portugal 34/2017

elevado conforto.
DURSILITE MATT é uma tinta de água mural para interiores, 
lavável, transpirante, com elevada opacidade, que oferece um 
excelente ponto de branco. Pertence à família dos acabamentos 
DURSILITE, caracterizadas por uma baixa retenção da sujidade, 
facilidade de limpeza e capaz de manter-se limpa durante todo o 
ciclo de vida.

100 OBJETOS DE DESIGN EM EXPOSIÇÃO
As próprias montras foram as grandes protagonistas das 
comemorações dos 100 anos do brand da Rinascente, graças 
a uma iniciativa promovida pela revista de arquitetura e design 
interior Elle Décor, que escolheu 100 objetos de design, entre 
os mais emblemáticos de um século de história, para serem 
expostos nas 8 montras com vista para a praça Duomo. Uma 
viagem no tempo que permitiu ao visitante reviver a evolução do 
lifestyle quotidiano através do mobiliário e dos complementos que 
se tornaram parte integrante das nossas casas. 

A assinar este projeto 
expositivo de Elle 
Décor Itália foi Elisa 
Ossino Studio, que 
na conferência de 
apresentação explicou 
que, «a ideia era de 
criar um timeline 
tridimensional, por 
isso criamos uma linha 
horizontal intersectada 
por linhas verticais 
que deram origem 
a suportes sobre os 
quais apoiar os vários 
objetos». Também a 
diretora da Elle Décor 
Itália, Livia Peraldo, 
sublinhou como 

desde 2010, ano do início da colaboração com a Rinascente, 
«apostamos numa comunicação que se realiza em pleno com a 
nossa contribuição na decoração das montras – que são sempre 
uma grande emoção! – graças à colaboração de projetistas de 
renome internacional. Um meio para falar de moda e design de 
forma inteligente com um público variado. Um desafio, aquele 
de partnerstore, que nos permite escolher para cada projeto 
um projetista diferente. Assim para Elle Décor Itália as montras 
têm um significado particular e a oportunidade de viajar ao longo 
dos 100 anos de história do design entusiasmou-nos. Foram 
escolhidos objetos de várias dimensões, verdadeiros ícones, que 
modificaram o estilo de vida das pessoas, entrando no nosso 
imaginário coletivo».

TAMBÉM A MAPEI ENTRA NA MONTRA
Todos os que passaram em frente às oito montras da Rinascente, 
seguramente ficaram fascinados pela unicidade das peças de 
design, que iam desde um ícone Vanity Fair vermelha da Frau, 
ao cadeirão La Chaise de Charles e Ray Eames da Vitra, à rádio 
desenhada pelos irmãos Castiglioni por Brionvega, ao espremedor 
de citrinos Juicy Salif de Philipe Starck de Alessi, até à mesa Kioto 
by Memphis Milão. Mas também ficaram cativados pelas cores 
e elegância das ambientes envolventes. De facto, cada montra 
era caracterizada – quer na parede, quer no pavimento – por um 
diferente revestimento colorido: amarelo limão, azul glicínia, rosa 

Eram mais de 100 os 
objectos de design 
expostos nas oito montras 
da Rinascente.
Mapei foi protagonista 
da decoração das 
montras fornecendo os 
acabamentos coloridos 
para pavimentos e paredes.

confeito, laranja aberto.
Para a realização destes ambientes 
e estes efeitos, foram utilizados os 
produtos da linha acabamentos 
coloridos da Mapei, um segmento 
muito importante para a estratégia 
da empresa, ao qual dedica uma 
atenção particular oferecendo 
soluções capazes de satisfazer as 
escolhas estéticas mais diferentes 
e criativas. 
Em colaboração com Elle Décor, 
Mapei forneceu os pavimentos 
em resina fono-absorvente 
personalizáveis consoante as 
necessidades em diferentes cores, 
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM. 
Para as paredes, forneceu a tinta 
de água mural lavável, DURSILITE 
MATT, da mesma cor.
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM 
é a proposta da Mapei para a 
realização de pavimentações 
contínuas em resina com uma 
apresentação estético agradável, 
fácil de limpar e manter e com um 
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