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SAVE THE DATE

MARQUE JÁ NA SUA AGENDA: DE 8 A 11 DE MAIO, VAMOS ESTAR NOVAMENTE 
NA TEKTÓNICA PARA LHE APRESENTAR TODAS AS NOSSAS SOLUÇÕES

PAVILHÃO 1 - STAND E45
AGUARDAMOS A SUA VISITA



An
o 

13
 -

 N
.º 

38
 -

 a
br

il 
20

19
 

PORTUGAL Nº 38

Revista trimestral
Ano 13 - número 38 -
abril 2019

Diretor responsável
Luca Sacripanti

Coordenação editorial
Luca Sacripanti

Redação
Luca Sacripanti

Projeto gráfico e paginação
Ana Travassos

Impressão
Euro 2 • impressdirect

Editor 
Lusomapei, S.A.
Business Parque Tejo XXI
EN 1- km 29 - Gelfas
2600-659 Castanheira do 
Ribatejo

HISTÓRIA DE CAPA
Após um longo e por vezes sinuoso caminho, nos trilhos da 
implementação dos Sistemas de Gestão e suas Certificações, 
chegámos este ano de 2019 a um novo patamar de excelência e 
responsabilidade acrescida, adicionando à já consolidada Certificação 
pela Qualidade (ISO 9001:2015) a certificação da Empresa na área do 
Ambiente (ISO 14001:2015) e Segurança (OHSAS 18001:2007).

Tel. +351 263 860 360
Fax +351 263 860 369
E-mail: info@mapei.pt
www.mapei.pt

Assinaturas
realta.mapei@mapei.pt

Diretor Geral
Mário Jordão

Agradecimentos
Mapei S.p.A, Padimat,

Publicações do grupo Mapei
Mapei SpA
Via Cafiero, 22 
20158 Milão (Itália)

Presidente & CEO
Giogio Squinzi

Diretor responsável
Adriana Spazzoli

Coordenação
Metella Iaconello
Tiragem
5000 ex.

SAVE THE DATE

ATUALIDADE
2 Lusomapei excelência e responsabilidade certificadas

 
FEIRAS

4 Alimentaria & Horexpo Lisboa 2019
20 Domotex 2019

OBRAS DE REFERÊNCIA 
18 Novo Reservatório da Régua do Salão

28 Parque Desportivo da Ribeira Brava 

ESPECIAL
6 FOOD

O PARECER DO ESPECIALISTA
27 Qual o suporte para resilientes?

JOGO DE EQUIPA
30 Padimat

PRODUTOS EM PRIMEIRO PLANO
Keraflex Maxi S1 pág. 16, Mapecoat DW25, pág. 19, 

Mapecoat TNS Multisport Comfort, pág 28 

PRODUTOS EM DESTAQUE
Produtos Mapei para a indútria alimentar, pág. 11, Kerapoxy 
CQ, pág 17, Ultrabond Eco V4 Evolution , pág 22, Ultrabond 
Eco S958 1K, Ultrabond Eco S Plus , Ultrabond Eco S Lite, 

pág 24, Ultraplan, Ultraplan Fast Track , Ultraplan Maxi, 
Ultraplan Eco, pág 26, Master Collection, pág 32 

SUMÁRIO

 

/lusomapei

SIGA-NOS
Para mais informações, visite 
o nosso site: www.mapei.pt



ATUALIDADE

LUSOMAPEI,
excelência e responsabilidade 
certificada
QUALIDADE (ISO 9001:2015) 
AMBIENTE (ISO 14001:2015)
SEGURANÇA (OHSAS 18001:2007)

Após um longo, e por vezes sinuoso, caminho nos trilhos da implementação dos Sistemas de Gestão e suas Certificações chegámos, este 
ano de 2019, a um novo patamar de excelência e responsabilidade acrescida adicionando, há já consolidada Certificação pela Qualidade 
(ISO 9001:2015), a Certificação da Empresa na área do Ambiente (ISO 14001:2015) e Segurança (OHSAS 18001:2007).
Estas novas Certificações derivam também do normal percurso que já nos guiava a devida implementação da 5ª edição da norma ISO 
9001, que sempre nos ajudou a aumentar a satisfação dos nossos Clientes e a demonstrar inequivocamente a nossa boa capacidade 
para fornecer produtos e serviços conforme as melhores expectativas.
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LUSOMAPEI,
excelência e responsabilidade 
certificada

António Rodrigues.Responsável de Ambiente e Segurança, Lusomapei

Foi com este ímpeto, que enfrentámos os novos desafios que se 
nos propunham, nomeadamente ao nível dos Sistemas de Gestão 
de Ambiente e da Segurança.
Não ficámos por isso imunes aos novos desafios Ambientais, cada 
vez mais significativos e exigentes à escala global, com implicações 
diretas e indiretas nas estratégias de curto e longo prazo da Empre-
sa. O consumo dos recursos naturais, o uso da energia e da água, 
as alterações climáticas, a diminuição drástica da biodiversidade e 
a preservação dos ecossistemas são alguns dos desafios iminen-
tes, num quadro geral complexo em que se verifica o aumento da 
preocupação das sociedades com a forma efetiva como as Empre-
sas definem e gerem as suas Políticas Ambientais.

A implementação da ISO 14001:2015 permite-nos que possamos 
responder mais facilmente às recorrentes necessidades da me-
lhor e maior proteção ambiental, atualizando as nossas práticas 
do Sistema de Gestão Ambiental. Esta norma, e em comunhão 
com a ISO 9001:2015, introduziram-se novos conceitos como a 
análise de contexto, o relacionamento com partes interessadas, o 
pensamento baseado em risco, a perspetiva de ciclo de vida ou a 
comunicação. Em suma, a efetiva integração aprofundada e eficaz 
do sistema de gestão ambiental aos nossos normais processos de 
negócio.

Também na área da Segurança, a motivação e valorização de to-
das as partes interessadas (internas e externas) determinam o nos-
so sucesso. Direta ou indiretamente os resultados estarão sempre 
ligados com o comprometimento dos colaboradores com a cultura, 
os valores, a missão e os objetivos da Empresa, para além obvia-
mente das competências técnicas e profissionais de cada um. É 
para nós uma prioridade todas as questões referentes à qualidade 
do ambiente e das condições de trabalho que proporcionamos aos 
nossos colaboradores, nomeadamente, nas vertentes da Seguran-
ça e Saúde do seu local de trabalho.

A certificação do Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde do 
Trabalho de acordo com a norma OHSAS 18001:2007 (NP 4397) 
ajuda-nos a promover um melhor ambiente de trabalho, mais sau-
dável e seguro, permitindo-nos melhorar o nosso desempenho de 
uma forma consistente, contribuindo também assim para reforçar a 
confiança na nossa responsabilidade social.

EM CIMA. Avaliação do ciclo de vida
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A Alimentaria & Horexpo Lisboa, organizada conjuntamente pela 
Feira Internacional de Lisboa e Alimentaria Exhibitions, é um proje-
to que concentra no mesmo espaço a oferta e a procura da fileira 
da indústria alimentar, hotelaria e distribuição, onde cada salão, – 
Alimentaria, Horexpo e Tecnoalimentaria – mantém a sua própria 
identidade e alarga a sua oferta de modo a facilitar e potenciar a 
realização de contactos e de transações comerciais. 
O salão posiciona-se estrategicamente como plataforma de negó-
cios entre a Europa, África e América do Sul. Para além de cobrir 
todo o mercado português, é uma ponte natural para o comércio 
da indústria alimentar com os países de influência portuguesa – 
Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique – totalizando mais de 
200 milhões de potenciais consumidores.

A Alimentaria & Horexpo Lisboa 2019 surgiu com um novo posi-
cionamento, abordando três sectores que incidem em três eixos 
estratégicos: 
• Nutrição saúde e bem estar, um espaço para participação de 
marcas com produto posicionado no segmento alimentação sau-
dável. Uma área de exposição orientada para a promoção junto 
dos agentes da distribuição alimentar, com vista ao aumento da 
disponibilidade de produto nos canais tradicionais mas também, 
em ambiente escolar, laboral e em espaços públicos. Uma Inicia-
tiva da A&H Lisboa em estreito alinhamento com o Plano Nacio-
nal para a Promoção da Alimentação Saudável e com o apoio do 
Food Nutrition Awards uma Iniciativa da A&H Lisboa em estreito 
alinhamento com o Plano Nacional para a Promoção da Alimenta-
ção Saudável e com o apoio do Food Nutrition Awards.
• Alimentaria Lab, um espaço dedicado à promoção da Inovação 
e Investigação na indústria alimentar nacional, uma área de ex-
posição para Universidades, Polos Tecnológicos e respetivos pro-
jetos incubados, Empresas, Startups, Empreendedores e todos 
os agentes do sector agroalimentar que cooperam no desenvol-
vimento de novos produtos, serviços, processos ou tecnologias.
• Espaço origens, uma área de exposição para os produtores 
nacionais e para o produto nacional de valor acrescentado. Um 
espaço focado na crescente valorização da qualidade e origem 
do produto nacional por parte do consumidor atual, que promove 
o contacto com os profissionais do sector e com o programa de 

ALIMENTARIA & 
HOREXPO 2019

   A Mapei marcou presença na maior plataforma de negócios para sectores da alimentação, distribuição e hotelaria de Portugal

Uma  
Feira

Três  
Salões
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compradores internacionais da A&H Lisboa 2019. O Espaço Ori-
gens é uma ferramenta de mercado que assegura e estabelece o 
contacto com os vários agentes do sector agroalimentar e, em es-
pecial, com os canais grande distribuição, restauração e hotelaria.

A PARTICIPAÇÃO DA MAPEI 
A Mapei marcou presença na maior plataforma de negócios para 
os sectores da alimentação, distribuição e hotelaria em Portugal, 
no salão Tecnoalimentaria, que reúne a mais completa oferta de 
tecnologia e equipamentos para a indústria e distribuição alimen-
tar. O objetivo desta participação foi muito claro: apresentar aos 
operadores da indústria alimentar, os sistemas Mapei especifica-
mente desenvolvidos para ambientes dedicados à produção, ar-
mazenagem e comercialização de alimentos e bebidas.

Com um stand de 36 m², uma comunicação focadas aos ambien-
tes típicos da indústria e amostras cuidadosamente desenhadas, 
foram apresentados vários sistemas que permitem atingir eleva-
dos padrões de higiene e prestações:

• Sistemas para pavimentos autonivelantes à base de poliuretano 
cimento de elevada resistência química e mecânica, da linha MA-
PEFLOOR CPU;

• Sistema para pavimentos autonivelantes à base de resinas epóxi, 
com MAPEFLOOR I 500 W;

• Sistema para pavimentos autonivelantes à base de cimento, 
com ULTRATOP INDUSTRIAL; 

• Sistema para o assentamento rápido de ladrilhos cerâmicos, 
com TOPCEM PRONTO, KERAQUICK S1, ULTRACOLOR PLUS 
e MAPEFLEX MS45;

• Sistemas de impermeabilização de terraços e varandas com o 
sistema MAPELASTC e de reservatórios de água com o sistema 
PURTOP;

• Sistema para a pintura de paredes onde são requeridas específi-
cas exigências de higiene, com o MAPECOAT ACT 21.

   A Mapei marcou presença na maior plataforma de negócios para sectores da alimentação, distribuição e hotelaria de Portugal
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OS SISTEMAS 
MAPEI 
PARA UMA 
INDÚSTRIA EM 
CRESCIMENTO
A indústria de alimentos e bebidas é a maior indústria e sem dú-
vida um dos mais importantes motores da nossa economia, com 

um volume de negócio em 2018 de mais de 
16 mil milhões de euros, mais de 11 mil 

empresas que empregam mais de 114 
mil trabalhadores. Um sector em cres-
cimento, graças ao consumo interno, 
fortemente influenciado pelo aumento 
do turismo e das exportações. 
 De acordo com a FIPA – Federação 
das Indústrias Portuguesas Agroali-

mentares – em 2018, as exportações 
da indústria alimentar e das bebidas va-

leram 5.016 milhões de euros, mais 151 
milhões de euros do que no ano anterior, o 

que representa o valor mais alto de sempre e revela a 
atração crescente pelos produtos nacionais por parte do mercado 
global. No total, as vendas do sector alimentar e das bebidas para 

o estrangeiro representaram no ano passado 
8,66% das exportações portuguesas. En-

tre as principais categorias de produtos, 
continuam a destacar-se o azeite, o lei-
te e produtos lácteos e o vinho.
Devido a uma gama de produtos 
extremamente ampla e diversifica-
da e de uma experiência específica 
amadurecida no terreno ao lado dos 

protagonistas desta fileira, a Mapei 
desenvolveu uma série de sistemas e 

soluções capazes de melhorar a higiene 
e o desempenho dos ambientes dedicados 

à produção, preparação e consumo de alimen-
tos. Produtos inovadores e eco-sustentáveis, como os sistemas 
de pavimentos à base de poliuretano, cimento com elevadas resis-
tências químicas, indicado para a indústria do leite e do vinho, ou 
pavimentos à base de poliuretano cimento com elevadas caracte-
rísticas antiderrapantes. Também neste âmbito Mapei é escolhida 
pela sua excelência de produtos e serviços.

O volume de 
negócio da 

indústria alimentar 
é de mais de 16 

mil milhões

A exportação 
cresce 3% e vale 

no total 5.016 
milhões de euros 
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AMBIENTES EXPOSTOS A FORTES 
AGRESSÕES DE ÁCIDOS ORGÂNICOS

1_ Betão

2_Argamassa à base de poliuretano cimento 
 MAPEFLOOR CPU/HD

SISTEMAS MAPEI PARA 
A INDÚSTRIA ALIMENTAR

Por detrás de alimentos e bebidas que consumimos todos os dias existe uma 
fileira complexa que se desenvolve passando através das fases da armazena-
gem, produção, comercialização. Cada uma destas fases requer ambientes 
com características próprias, em particular no que diz respeito à pavimentação 
e paredes.
A Mapei desenvolveu uma série de sistemas e soluções para ambientes dedi-
cado a produtos alimentares, que são apresentados na nova brochura, dispo-
nível no nosso web site, www.mapei.pt.

AMBIENTES DESTINADOS À 
ARMAZENAGEM 
Os ambientes para armazenamento de produtos 
alimentares têm características muito diferentes: 
das adegas que abrigam os barris de vinho, 
às salas para a maturação de queijos, câmaras 
frigoríficas para conservar alimentos mais sujeitos 
à decomposição, os armazéns de produtos em 
embalagens e recipientes adequados. Quando 
estes ambientes são projetados, o acabamento 
das superfícies deve ser avaliado cuidadosamente 
para garantir máxima higiene e limpeza, e garantir 
proteção adequada ao longo do tempo.

Na indústria alimentar há ambientes sujeitos a uma 
ação extremamente agressiva de ácidos orgânicos, 
como salas de cura de enchidos ou fábricas de 
produção de óleo. Mas a presença de ácidos 
orgânicos também é alta em outros alimentos. É 
necessário garantir uma proteção química eficaz 
para os revestimentos, combinando a resistência e o 
cumprimento com as normas higiénico-sanitárias.

1

2

3

4

5

1_Betão

2_Primário 
 MAPECOAT I 600 W

3_Argamassa epóxidica 
 MAPEFLOOR I 900 + QUARTZ 1.9

4_Formulado epóxidica dispersa em água 
 MAPEFLOOR I 500 W + MAPECOLOR PASTE (3 de mãos)

5_Cordão comprimível + selante 
 MAPEFOAM + MAPEFLEX PU 45 FT

2

1

ESPECIAL   FOOD
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REALIZAÇÃO OU RECONSTRUÇÃO 
RÁPIDA DE PAVIMENTOS EM 
AMBIENTES COMERCIAIS

1_Betonilha 
 TOPCEM PRONTO

2_Primário + polvilhar
 PRIMER SN + QUARTZ 1.2

3_Argamassa cimentícia + 
autonivelante + agregado 
para sistema terraço 

ULTRATOP + agregados 
naturais

4_Polimento 

5_Acabamento hidrófobo 
MAPECRETE STAIN 
PROTECTION

AMBIENTES DESTINADOS À 
RESTAURAÇÃO

1_Betão

2_Primário + polvilhar 
 PRIMER SN + QUARTZ 0.5

3_Formulado epóxidica + pasta colorida + polvilhar 
MAPEFLOOR I 300 SL + MAPECOLOR PASTE + QUARTZ 0.5

4_Formulado epóxi + pasta colorida MAPEFLOOR I 300 SL + 
MAPECOLOR PASTE

AMBIENTES DESTINADOS
À PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS

1

2

3

4

1

2
3

4

5

1_Betão
 Adesivo epóxidico 
 EPORIP

2_Primário
 PRIMER SN + MAPENET 150 + 

QUARTZ 0.5

3_Primário 
 PRIMER SN + QUARTZ 0.5

4_Pata cimentícia espatulável 
ULTRATOP LOFT F

5_Promotor de aderência 
PRIMER LT

6_Pasta cimentícia espatulável 
ULTRATOP LOFT W

7_Fundo acrílico ULTRATOP 
BASE COAT

8_Acambamento de poliuretano 
alifático 

 MAPEFLOOR FINISH 58 W

As cozinhas são onde o maior número de produtos 
alimentares está concentrado. Assim, paredes e 
pavimentos são expostos diariamente a agressões de 
vários tipos de substâncias, bem como à presença de 
altas temperaturas e vapor abundante. E, adicionando 
a isso, temos a água que é usada em abundância, 
um perigo constante pronto para atacar a qualquer 
momento. Além disso, é preciso garantir as mais 
elevadas normas de higiene e limpeza.

Um local público, seja um bar, um restaurante ou uma 
cantina, muitas vezes necessita de ver a sua imagem 
renovada. A Mapei dispõe uma ampla gama de 
sistemas e soluções que respondem efetivamente a 
diferentes problemas e garantem a execução rápida e 
perfeita, reduzindo assim os custos de mão-de-obra e 
minimizando o incómodo gerado.

Centenas de pessoas percorrem os corredores 
usados para exibir e vender alimentos num 
supermercado todos os dias. Um tráfego constante 
de carrinhos, bem como mercadorias sendo 
movimentadas em porta paletes. Limpeza e higiene 
devem ser mantidas em todos os momentos, 
particularmente no caso de acidentes, como uma 
garrafa quebrada ou um produto derramado sobre o 
chão.

1
8

7

6 2

3

4

5
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AMBIENTES DESTINADOS AO 
PROCESSAMENTO DE PEIXE E CARNE

1_Betão

2_Primário + polvilhar 
 PRIMER SN + QUARTZ 0.5

3_Formulado epóxidico + pasta de cor + polvilhar 
MAPEFLOOR I 300 SL + MAPECOLOR PASTE + QUARTZ 0.5

4_Formulado epóxidico + pasta colorida 
 MAPEFLOOR I 300 SL + MAPECOLOR PASTE

AMBIENTES DESTINADOS À 
PREPARAÇÃO, AO ENGARRAFAMENTO 
E À ARMAZENAGEM DE BEBIDAS

3

5

4

2

1

12

2

3

1

2

3

4

SISTEMAS PARA A 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL

1_Estrutura em betão

2_Primário 
 TRIBLOCK P 

3_Membrana de impermeabilização à base de 
poliureia pura PURTOP 1000

Existem inúmeros fatores que afetam o projeto dos 
revestimentos de áreas dedicadas ao processamento 
e armazenamento de carne e peixe: as baixas 
temperaturas necessárias para a conservação de 
alimentos, a presença abundante de água durante o 
processo, a ação agressiva de resíduos e de sais em 
contacto com paredes e pavimentos, o uso maciço 
de produtos químicos para a limpeza e esterilização.

O processo industrial de engarrafamento é 
caracterizado pela presença constante de líquidos, 
água acima de tudo. Existem também outras bebidas 
que, pela sua composição, têm um elevado grau de 
agressividade em relação aos materiais com os quais 
entram em contacto: do leite aos sumos, das bebidas 
não-alcoólicas ao vinho e licores ou cervejas.

A água é um recurso particularmente precioso para 
a humanidade, bem como para a saúde e o bem-
estar económico de uma comunidade. As perdas 
das redes de distribuição de água, normalmente 
devido a fissurações ou desgaste geral, levam à 
perda de milhões de litros de água potável por ano 
e, como resultado, a um desperdício desse precioso 
recurso e prejuízos económicos.

1_Pavimentação existente em 
cerâmica

2_Primário + rede 
 MAPEFLOOR I 900 + RETE 

320

3_Argamassa epóxidica 
MAPEFLOOR I 900 + 
QUARTZ 1.9

4_Formulado epóxidico + pasta 
colorida 

 MAPEFLOOR I 300 SL + 
MAPECOLOR PASTE (3 de 
mãos)

5_Cordão comprimível + selante 
MAPEFOAM + MAPEFLEX 
PU 45 FT

ESPECIAL   FOOD



ADESIVOS • IMPERMEABILIZANTES 
PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO

Para mais informações, visite o nosso site: www.mapei.pt

É TUDO OK, COM A MAPEI

A Mapei desenvolveu uma série de sistemas e soluções para a realização de pavimentos e paredes que 
garatem padrões mais elevados de limpeza e desempenho e durabilidade, de acordo com as nomras 
internacionais e higienicas e sanitárias. FOOD: Sistemas Mapei para ambientes alimentários.

PRODUTOS EM DESTAQUE

PRODUTOS MAPEI 
PARA A INDÚSTRIA 

ALIMENTAR
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FUNCIONALIDADE E ESTÉTICA PARA O 
ASSENTAMENTO DA CERÂMICA NO 
AMBIENTE EXCLUSIVO

Milão (Itália)

RESTAURANTE
CRACCO,
na Galeria Vittorio 
Emanuele II 

Após dois anos de trabalho, em fevereiro de 2018, foi inaugurado 
e aberto, ao público, o novo restaurante Cracco, na galeria Vittorio 
Emanuele II, em Milão.
O lugar que hoje une as diferentes almas do restaurante: do bris-
tot-café do rés do chão ao restaurante ao primeiro andar, à Sala 
Mengoni do segundo andar, reservada aos eventos, até às caves 
e adega.
Um grande impacto visual é representado pelo elevador, que a 
cada piso sofre uma metamorfose para se sintonizar com o am-
biente envolvente: em ferro acabado, a bronze e vidro no rés do 
chão, com espelhos e metal no primeiro andar, em madeira escura 
na adega.
O projeto arquitetónico assinado pelo Studio Peregalli, Laura Sar-
tori Rimini e Roberto Peregalli, foi inspirado ao estilo milanês, mas 
ao mesmo tempo sóbrio, refinado e ligeiro.
O restaurante apresenta uma atmosferera Art Deco, com arcos e 
pilastras vintage que multiplicam a perspetiva interior. A terra do-
mina uma maqueta ocre e castanho. A sala ganha luz  através das 
grandes janelas com vista para a galeria.

ESPECIAL   FOOD
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Todas as superfícies 
das cozinhas, antes do 
assentamento do grés 
porcelânico 30x60 cm 
com KERAFLEX MAXI S1, 
foram impermeabilizados 
com argamassa cimentícia 
elástica MAPELASTIC 
TURBO. Na cave, os 
ladrilhos 20x20 cm foram 
assentados com ADESILEX 
P9.
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Todos os pisos do novo restaurante (cerca de 1.100 metros quadrados em 5 
pisos) têm uma cozinha, sendo que a principal é realizada com ladrilhos amarelo 
e açafrão, branco e preto idealizados a partir de um desenho do arquiteto e 
designer milanês Gio Ponti. Richard Ginori realizou o serviço de pratos - sempre 
inspirado ao Gio Ponti - a partir de um desenho dos arquitetos do studio Peregalli 
para o chefe Carlo Cracco em três diferentes cores que apelam as tonalidades 
dos vários pisos do restaurante.
Ao segundo piso é possível aceder apenas sob convite: é um espaço privado 
dedicado a eventos especiais desenhado com o cenografia de um teatro para se 
poder adaptar às diversas exigências. Nesse sentido não existe mobílias fixas a 
não ser o balcão em mármore de Levanto dos anos 20 do Novecentos.
Por fim, na cave encontramos a adega cuja a funcionalidade não é apenas a 
venda dos vinhos, mas também a sua degustação.

À ESQUERDA. 
Francesco Freri 

(Managing Director at 
Posami), Dario Sbaraini 

(Managing Director of 
Posami), Chiara Freri 

(Head of Marketing 
at Posami), o famoso 

chefe italiano Carlo 
Cracco e Dennis Bordin 

(President of Progress 
Profiles).

SPECIAL FOCUS   FOOD
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PRODUTOS PARA O ASSENTAMENTO DE PAVIMENTOS 
E REVESTIMENTOS EM CERÂMICA
Todos os materiais e o mobiliário são da autoria de artesãos  al-
tamente qualificados e especializados. Uma particular atenção foi 
dada à iluminação, difusa, quase teatral e acústica, graças aos 
painéis fonoabsorventes e à insularização total do segundo piso. 
A coordenação da intervenção de reabilitação dos ambientes do 
restaurante Cracco in Galleria foi da empresa italiana Posami. 
Com a vontade de criar uma combinação armonisosa entre a tra-
dição e inovação juntamente à tecnologia Mapei interviram tam-
bém diversos produtos e soluções da empresa Progress Profiles. 
Todas as pavimentações em grés porcelânico, com formato 
30x60 cm, foram assentadas com o produto KERAFLEX MAXI 
S1, um adesivo cimentício para ladrilhos cerâmicos e material 
pétreo de elevadas prestações, deslizamento vertical nulo, tem-
po aberto alongado, deformado, com otima trabalhabilidade e 

com tecnologia Low Dust. A única exceção foi a pavimentação 
da cave onde os ladrilhos 20x20 cm assentados com o produto 
ADESILEX P9, um adesivo cimentício de elevadas prestações, 
deslizamento vertical nulo e tempo aberto alongado, para ladri-
lhos cerâmicos e material pétreo (espessura do adesivo até 5 
mm).
No que diz respeito aos revestimentos, todos os ladrilhos, incluin-
do aqueles artísticos no coração do restaurante, da cozinha do 
Chefe, caracterizadas pelo ladrilho em cerâmica  com quatro cur-
vas desenhados pelo Gio Ponti e Alberto Rosselli em ocasião da 
trienal de Mlião de 1960, foram coladas com o produto ULTRA-
LITE FLEX, um adesivo cimentício monocomponente aligeirado, 
de elevadas prestações, deformável, com deslizamento vertical 
nulo e tempo aberto alongado, com tecnologia Low Dust, fácil de 
espatular e com elevado rendimento.
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Para a betumação das juntas foram utilizados três produtos da 
da família KERAPOXY: pela sua polivalência funcionalidade ver-
satilidade artística (disponível em quinze cores) que o distingue 
doi amplamente utilizado o KERAPOXY DESIGN, uma argamas-
sa epoxídica decorativa, bicomponente, anti-ácida, ideal para 
pastilhas de vidro e utilizável também como adesivo; bastante 
utilizado foi também o produto KERAPOXY, uma argamassa de 
betumação e adesivo epoxídico anti-ácido bicomponente de 
elevadas prestações com deslizamento vertical nulo para qual-

quer tipo de ladrilho cerâmcio e material pétreo (largura mínima 
das juntas 3 mm); Por fim, não podemos esquecer a utilização 
também do KERAPOXY CQ, uma argamassa epoxídica, bicom-
ponente, anti-ácida  fácil de aplicar e de limpar, bacteriostática 
com tecnologia BioBlock®. Antes do assentamento dos ladrilhos 
cerâmicos, todas as superfícies das cozinhas foram impermeabi-
lizadas com argamassa cimentiícia bicomponente, elástica MA-
PELASTIC TRUBO, uma membran que permite um isolamento 
seguro e definitivo.

EM PRIMEIRO PLANO
KERAFLEX MAXI S1
Adesivo cimentício de elevadas 
prestações, de deslizamento vertical 
nulo e tempo aberto alongado, 
deformável, com a tecnologia Low 
Dust, 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).

FICHA TÉCNICA 
Restaurant Cracco, Milão (Itália) 
Período de construção: 2016-
2018
Período de intervenção: 2017
Intervenção Mapei: fornecimento 
de produtos para o assentamento 
de ladrilhos cerâmicos para 
pavimentos e revestimentos
Projetista: Studio Peregalli
Cliente: Carlo Cracco
Aplicador: Posami Srl
Distribuidor Mapei: Posami Srl
Foto: Gianni dal Magro e Simona 
Chioccia
Coordenação Mapei: Mapei SpA

PRODUTOS MAPEI
Barramento: 
Planitop Fast 330
Impermeabilização: Mapelastic Turbo, 
Mapeband Easy, Mapenet 150
Adesivos: Ultralite Flex, Keraflex Maxi 
S1, Adesilex P9
Betumes: Kerapoxy, Kerapoxy CQ, 
Kerapoxy Design

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

SPECIAL FOCUS   FOOD



PRODUTOS EM DESTAQUE

ADESIVOS • IMPERMEABILIZANTES 
PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO

Para mais informações, visite o nosso site: www.mapei.pt

É TUDO OK, COM A MAPEI

Kerapoxy CQKerapoxy CQ

O betume epóxidico bactereostático de elevadas prestações, fácil 
de aplicar e de limpar, disponível em 21 cores.
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NOVO RESERVATÓRIO 
DA REGA DO SALÃO, 
Ponta do Pargo
UMA ESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA AJUDAR OS AGRICULTORES LOCAIS

OBRA DE REFERÊNCIA
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OBRA DE REFERÊNCIA

EM PRIMEIRO PLANO
MAPECOAT DW 25
Proteção de pavimentos na indústria 
alimentar em áreas destinadas a produção 
ou laboração de alimentos, reservatórios e 
condutas em betão destinado ao contacto 
com agentes químicos pouco agressivos e 
depósitos que devem conter água potável.

FICHA TÉCNICA
Estação Tratamento de 
Água e Reservatórios de 
Água, Água do Pau (Ponta 
do Pargo)
Período de construção: 
2017-2018
Intervenção Mapei: 
fornecimento de produtos
para impermeabilização 
Cliente: 
ARM (Águas e Resíduos da 
Madeira)
Projetista: 
Engº Nelson de Deus
Empresa de construção: 
Tâmega Madeira, S.A.
Empresa Aplicadora: Spitex
Distribuidor Mapei: Spitex

Produtos Mapei: 
Impermeabilização:
Triblock P, Mapecoat DW 25

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

Com um investimento total de um milhão de euros, co-financiados pela União Europeia no âmbito do Programa de De-
senvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM) em 85%, o novo Reservatório do Salão veio contribuir 
para a melhoria do serviço de fornecimento de água de rega a 242 agricultores, beneficiando cerca de 33,9 h de área 
agrícola (445 explorações agrícolas).
A nova infra-estrutura permite aumentar a disponibilidade de água aos agricultores da freguesia bem como a capacidade 
de armazenamento e operação, uma vez que é constituído por duas células, cada uma com capacidade de 3.000 m³ 
(totalizando 6.000 m³ de armazenamento).
O reservatório “tecnológico” foi dotado de equipamentos de comando e automação, supervisão e de telecomunicações, 
com interligação ao sistema do Centro de Telegestão da empresa Águas e Resíduos da Madeira, (ARM), situado no Fun-
chal, que permite o controlo remoto das operações.

O novo Reservatório do Salão foi construído em betão armado e veio substituir o antigo, que se encontrava num elevado 
estado de degradação, apresentando perdas de água e limitação em termos operacionais e de capacidade de reserva: 
tinha uma capacidade de 4.770 m3, mas só 50% era aproveitada por causa da degradação estrutural. 
Perante esta cenário e depois ter verificado a existência de um efetivo risco de colapso estrutural e, com isso, danos hu-
manos e materiais, a ARM decidiu a demolição da estrutura existente e consequente construção de um novo reservatório 
adaptado ao conhecimento técnico de hoje e às exigências atuais da exploração. Deste modo procedeu-se à construção 
de outro de raiz, em recinto restrito e devidamente enquadrado paisagisticamente, passando a disponibilizar o dobro do 
caudal para rega.

A Mapei contribuiu para a concretização deste importante projeto regional com um dos seus sistemas de impermea-
bilização do interior dos reservatórios. A solução preconizada e aplicada pelo parceiro Spitex foi a aplicação prévia de 
um primário epoxi-cimentício tricomponente para suportes húmidos, TRIBLOCK P e posterior impermeabilização com 
MAPECOAT DW25, uma pintura epoxídica bicomponente para o revestimento antiácido e atóxico de superfícies em betão 
adequado ao armazenamento de água também potável.
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DOMOTEX
2019

FEIRAS

A última edição Domotex - a feira internacional dedicada às novi-
dades e às tecnologias para pavimentos têxteis, resilientes e ma-
deira, que teve lugar em Hannover, em Alemanha, de 11 a 14 de 
janeiro - confirmou a sua reputação de certame líder mundial para 
tapetes e revestimentos para pavimentos e paredes.
um evento internacional ao qual a Mapei participou, como todos 
os anos, juntamente com a filial alemã MapeiGmbH, para apresen-
tar os seus produtos e sistemas para este segmento de mercado.
O tema desta edição da Domotex foi “Create’n’connect: novos 
desenhos para o mundo conectado”. O ponto de partida é que 
o conceito da conectividade influência qualquer aspeto do nos-

Apresentação do 
primeiro adesivo 
universal
“ALL-IN-ONE” 
para todos os tipos 
de pavimentos 
resilientes
ESTREIA-SE O ÚNICO 
ADESIVO PARA PARQUET, 
ISENTO DE EMISSÕES DE 
METANOL
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THE UNIVERSAL

ALL-IN-ONE ADHESIVE

DER UNIVERSELLE

ALL-IN-ON
E KLEBSTOFF

so quotidiano: a tecnologia e digital influem nos hábitos e criam 
novos modelos culturais, gerando novas abordagens de projeta-
ção. Esse tema assume por isso aspetos simbólicos e emocio-
nais onde os pavimentos jogam um papel importante, sendo o 
elemento que põe em conexão os espaços onde trabalhamos e 
vivemos. Inspiram-nos, orientam-nos e preparam o terreno para a 
intereção humana. 
Com o aumento do espaço de esposição ocupado respeito aos 
anos passados, foram mais de 1.400 os expositores provenientes 
de mais de 60 países que participaram a Domotex 2019. Com 
quase 90% dos participantes com forte poder de decisão, o nível 
qualitativo dos visitantes da feira manteve-se elevado. Segundo 
uma sondagem realizado pela organização da feira, a situação 
das ecomendas dos expositores ficou constante, enquanto que 
o volume das compras por visistante subiu. Cerca de 70% dos 
participantes da Domotex são de origem estrangeiro e a partici-
pação foi muito elevada, sobre tudo por parte dos profissionais 
da grande média distribuição. Os números revelaram também um 
aumento das presenças de arquitetos, designers de interiores e 
profissionais do seguimento contract.

TODOS OS SISTEMAS MAPEI PARA O ASSENTAMENTO 
DE MADEIRA E RESILIENTES 
Muitas foram as novidades apresentadas pela Mapei no seu am-
plo e funcional stand, caracterizado também por uma área de de-
monstração onde os técnicos apresentaram os produtos para o 
assentamento LVT e madeira.
Os produtos de baíxissimas emissões de substâncias orgânicas 
voláteis (VOC) são desenvolvidos para salvaguardar a saúde quer 
do aplicador quer do utilizador final e para um maior conforto habi-
tacional (certificação EMICODE EC1PLUS e Blauer Engel).
São também dotados de industry-wide EDP (Environmental Pro-
duct Declaration), documento que declara os impatos ambientais 
dos produtos durante todo o ciclo de vida, medidos com a meta-
dologia padronizada LCA (Life Cycle Assessment).
Os produtos Mapei contribuíram para a obtenção de créditos 
no âmbito dos green rating em todo o mundo (LEED, BREEAM, 
WELL).

LVT, RESILIENTES E TÊXTEIS
A Mapei apresentou à Domotex 2019 o ULTRABOND ECO V4 
EVOLUTION, o novo adesivo universal para o assentamento de 
todos os tipos de revestimentos e pavimentos resilientes, particu-
larmente adequado para o assentamento de LVT moldulares, rá-
pido e forte tack inicial e tempo aberto muito longo, indicado para 
edifícios residenciais, comerciais e industriais. ULTRABOND ECO 
MS 4 LVT WALL é outra inovação, único no sector, apresentada 
na feira e específico para o assentamento de LVT  em paredes e 
pavimentos de ambientes húmidos.

Em destaque           
Ultrabond 

ECO V4 
Evolution 

adesivo 
universal 

“all-in-one”

NOVO
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PRODUTOS EM DESTAQUE

ADESIVOS • IMPERMEABILIZANTES 
PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO

Para mais informações, visite o nosso site: www.mapei.pt

É TUDO OK, COM A MAPEI

O ADESIVO UNIVERSAL

ALL-IN-ONE 

O MELHOR DOS MELHORES

Dos laboratórios de Mapei I&D nasce, o ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION, o novo adesivo universal 
“all-in-one” para colagem de todos os tipos de pavimentos e revestimentos resilientes, ideal 
para a instalação de LVT modulares. Aderência inicial rápida e forte, tempo aberto muito longo, boa 
estabilidade dimensional, aderência final forte e tenaz: o melhor desempenho numa única fórmula. 
Faça a diferença com o Mapei, o seu parceiro para construir.

NOVO
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Sempre para o mercado dos LVT, a Mapei apresentou também  a 
fixação antiderrapante ULTRABOND ECO TACK 4 LVT, melhorado 
com uma nova formulação, apresentando-se mais rápido, de apli-
cação simples e com tack inicial superior, indicado por isso para o 
assentamento de LVT, SPC e LVT rígidos  autopousantes.
Em evidência também o sistema SHOWER SYSTEM 4 LVT, para a 
impermeabilização e assentamento de LVT, SPC e LVT rígidos em 
casas de banho e ambientes húmidos. Os três sistemas comple-
tos SHOWER SYSTEM 4 LVT1,2,3 compõem-se por três diferentes 
tipologias de produtos impermeabilizantes (pelas membranas líqui-
das e argamassas cimentícias), do adesivo ULTRABOND ECO MS 
4 LVT WALL, do betume KERAPOXY 4 LVT e do acabamento an-
tiderrapante MAPECOAT 4 LVT.

ULTRABOND ECO V4 
EVOLUTION

adesivo universal 
“all-in-on” para todos os 
tipos de pavimentos e 

revestimentos resilientes

ULTRABOND ECO MS 4 
LVT WALL 

adesivo indicado para o 
assentamento de LVT em 
paredes e pavimentos de 

ambientes húmidos

ULTRAPLAN FAST TRACK   
barramento autonivelante de 
secagem ultrarrápida para 
espessuras de 1 a 10 mm

ULTRABOND ECO S LITE  
adesivo monocomponente 
para o assentamento de 

parquet aligeirado, à base 
de polímero sililatos com um 

peso espcífico reduzido

ULTRABOND ECO S PLUS
adesivo monocomponente 
para o assentamento de 

parquet à base de polímeros 
sililatos isento de emissões 

de metanol 

NOVO NOVONOVO
FÓRMULA

DOMOTEX
2019

FEIRAS
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PRODUTOS EM DESTAQUE

ADESIVOS • IMPERMEABILIZANTES 
PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO

Para mais informações, visite o nosso site: www.mapei.pt

É TUDO OK, COM A MAPEI

A Mapei apresenta novos adesivos monocomponentes à base de polímeros sililatos, para um 
assentamento perfeito que garante firmeza, qualidade e respeito ao meio ambiente com todo o tipo 
de parquet. Ultrabond Eco S958 1K, da categoria “hard elastic” de acordo com a norma ISO 17178 - 
Ultrabond Eco S Plus, totalmente isento de emissões de metanol - Ultrabond Eco S Lite, ligeiro e de 
alto rendimento. Faça a diferença com a Mapei, seu parceiro na construção.

ADESIVOS ECO
PARA MELHOR QUALIDADE HABITACIONAL
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DOMOTEX
2019

TRADE FAIRS

PRODUTOS PARA O ASSENTAMENTO 
E PROTEÇÃO DO PARQUET
Para o seguimento do parquet tiveram em 
destaque os novos adesivos, à base de 
sililatos ULTRABOND ECO S958 1K, UL-
TRABOND ECO S LITE e ULTRABOND 
ECO S PLUS isentos de água, solventes, 
amina e resinas epoxídicas de baixíssima 
emissões de substâncias voláteis (EMI-
CODE EC1 PLUS).
A gama dos adesivos - indicados para o 
assentamento de todos os tipos de pavi-
mentos em madeira de qualquer formato e 
sobre de qualquer suporte - está conforme 
as normas europeias 14293 nas categorias Soft e Hard e ISO na 
categoria Hard e Hard-elastic. ULTRABOND ECO S958 1K é um 
adesivo à base de polímeros sililatos monocomponente hard-elas-
tic de acordo com a ISO 17178, para o assentamento de par-
quet sólido e pré-acabado de qualquer tipologia e formato sobre 
qualquer suporte, incluindo betonilhas radiantes. ULTRABOND 
ECO S LITE  é um adesivo monocomponetnte aligeirado à base 
de polímeros sililatos com peso específico reduzido que equivale 
a um consumo de produto inferior por m2.. Além disso na fase de 
aplicação o aplicador manoseia uma embalagem que pesa 40%  
menos das embalagens tradicionais.
Uma verdadeira inovação foi representada pelo ULTRABOND ECO 
S PLUS, o único adesivo monocomponente à base de polímeros 
sililatos isento de emisões metanol. Todos os adesivos à base de 
sililatos da Mapei estão em conformidade com as mais rígidas 
restrições previstas pelas certificações alemãs, estando rigor-
osamente abaixo dos  limites de emissões de metanol impostos 
pelas próprias normas. Com o novo adesivo ULTRABOND ECO 
S PLUS, a Mapei antecipa as regras das certificações sendo o 
produto totalmente isento de metanol. Entre as outras propostas 
em destaque também o acabamento à base de óleo poliuretânico 

FOTO 2. Angelo Giangiulio (direita) e Giordano Mariani (esquerda) da linha 
Wooden Floor da Mapei SpA e Chris Yperlaan, Product Manager da linha Sport 
da Mapei Nederland.

com odor reduzido ULTRACOAT OIL COLOR para a coloração dos 
pavimentos em madeira. Um produto pintável com os acabamen-
tos bicomponentes da linha ULTRACOAT, vernizes à base de água 
100% poliuretânicas que não amarelecem, para uma proteção su-
perficial de longa durabilidade, de uso residencial, comercial e com 
médio e intenso tráfego.

PRODUTOS PARA SUPORTES
Além das novidades, a Mapei levou para a Domotex os sistemas 
que completam o assentamento de pavimentos resilientes e em 
madeira: ligantes e argamassas pré-misturadas para a realização 
de betonilhas, primários, barramentos e produtos complementa-
res.
Em 2020 a Domotex terá lugar ainda em Hannover, de 10 a 13 de 
janeiro.

FOTO 1 . Luca Sacripanti (Marketing Manager Lusomapei) e Nelson Moreira (Diretor Assistência Técnica Lusomapei) com os representantes do cliente Komat/XMat.

Ultrabond 
Eco 
S PLUS 
é completamente 
isento de emissões 
metanol
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PRODUTOS EM DESTAQUE

A Mapei oferece uma gama completa de argamassas autonivelantes 
que garantem uma elevada resistência a cargas e excelentes 
resultados para a colocação de todos os tipos de pisos.

ADESIVOS • IMPERMEABILIZANTES 
PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO

Para mais informações, visite o nosso site: www.mapei.pt

É TUDO OK, COM A MAPEI

ARGAMASSAS 
AUTONIVELANTES E 
TIXÓTROPICAS
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O PARECER DO ESPECIALISTA

RESISTENTE, SECO E PLANO: 
AS CARACTERÍSTICAS 
A PRIVILEGIAR 

Qual o suporte 
para os 
resilientes 

Marco Albelice. Assistência Técnica, Mapei SpA

Os revestimentos resilientes em geral são, por exemplo, alcatifa, 
borracha ou PVC. Uma das características que os une é a resi-
liência, uma propriedade mecânica que permite que esses mate-
riais se deformem para absorver choques ou deformações, sem 
romper.

Quais as características que deve possuir o suporte so-
bre o qual são colados estes materiais? Vamos ver três 
no detalhes.
■ Elevadas resistências mecânicas. Qual a razão? Porque a 

grande maioria dos materiais resilientes não distribui as cargas 
no pavimento. As forças que atuam na superfície do pavimento 
resiliente são transferidas, quase diretamente, para o suporte. 
Não é incomum observar os sinais (temporários) deixados no 
pavimento de PVC pelas cadeiras e mesas. O peso desses 
objetos manifesta-se diretamente na betonilha ou no autonive-
lante que estão por baixo do pavimento.

 Por esta razão aconselha-se a realização de uma betonilha 
com uma resistência mínima à compressão de 15 MPa em 
caso de tráfego pedonal e de 30 MPa em caso de tráfego não 
pedonável

■ Humidade residual contida. Embora seja um requisito co-
mum a todos os suportes e para diferentes tipos de revesti-
mento, no caso de materiais resilientes, adquire maior impor-
tância. O PVC ou a borracha, por exemplo, são essencialmente 
impermeáveis. Se a humidade do suporte fosse muito alta, es-
ses materiais não transpirantes sofreriam fenómenos de enchi-
mento ou descolagem.

 A boa prática recomenda a utilização do higrometro de car-
boneto para medir a humidade residual da betonilha antes do 
nivelamento e aplicação dos materiais resilientes. Em geral é 
aconselhável o valor de humidade residual ≤ 2%.

■ Planaridade. À luz das características mencionadas em acima 
e considerando as baixas espessuras com as quais os ma-
teriais resilientes são produzidos, quaisquer imperfeições ou 
irregularidades no suporte, se não forem eliminadas, tornam-se 
claramente visíveis na superfície do pavimento. A planaridade 
deve, por isso, ser garantida, realizando a betonilha com parti-
cular atenção e de acordo com as prescrições do fabricante.

 A solução mais adequada para a regularização da superfície 
da betunilha é o autonivelante. Estes produtos são geralmente 
constituídos por argamassas cimentícias de elevada resistência 
mecânica e secagem rápida, como os produtos da linha UL-
TRAPLAN da Mapei. 

Os três requisitos acima mencionados são extremamente impor-
tantes, mas não são os únicos. Os especialistas do sector sabem 
perfeitamente que a cura, espessura, compacidade, limpeza e ou-
tros fatores contribuem para um bom resultado final.
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Ribeira Brava

PARQUE 
DESPORTIVO

UM NOVO PARQUE 
DESPORTIVO PARA OS 
ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA 
DE BICA DE PAU 

A EB1/PE da Bica de Pau localiza-se no sí-
tio da Bica de Pau que pertence à freguesia 
da Tabua, no concelho da Ribeira Brava. O 
edifício foi inaugurado a 20 de setembro de 
2004, pelo que contamos com instalações 
novas e adequadas à realidade escolar 
deste meio.
A escola acolhe alunos de vários sítios, 
nomeadamente, Furna, Pomar da Rocha, 
Lombo do Cesteiro, Bica de Pau e Apre-
sentação. O edifício escolar está inserido 
num meio rural, que está abrangido por 
uma rede de transportes públicos.
Como antes referido, a escola tem ótimas 
instalações de trabalho das quais pode-
mos contar com: três salas de aulas cur-
riculares, duas salas do ensino pré-escolar, 
quatro salas para atividades de enriqueci-
mento curricular, uma sala de professores, 
um campo de jogos, um espaço coberto 
com jogos tradicionais, três balneários, 
uma cantina, um gabinete de administra-
ção e um parque exterior  com escorrega 
e baloiço.

A COLABORAÇÃO DA MAPEI
O pavimento do parque desportivo encon-
trava-se num estado elevado de deterio-
ração acompanhado com problemas ao 
nível estrutural da laje térrea de suporte do 
campo desportivo que impossibilitava a 
prática desportiva de todos os estudantes 

EM PRIMEIRO PLANO
MAPECOAT TNS MULTISPORT COMFORT
é um sistema multicamada à base de resi-
nas acrílicas em dispersão aquosa e cargas 
selecionadas, combinado com um tapete 
em borracha granular com o qual é possível 
realizar superfícies multidesportivas com 
elevadas resistências ao desgaste, aos raios 
UV e às diversas condições meteorológicas.

OBRA DE REFERÊNCIA
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daquela escola. De modo a proporcionar 
um melhoramento das práticas desporti-
vas, a Mapei, em colaboração com o seu 
parceiro Capio, procedeu à remodelação 
da estrutura existente. Nas zonas envolen-
tes do parque desportivo, a degradação 
do betão dos acessos foi intervencionada 
com uma argamassa de enchimento MA-
PEGROUT SV. 
Relativamento ao campo, foi necessário 
uma dupla intervenção: metade da su-
perfície, muito degradada, foi demolida e 
posteriormente foi realizada uma nova laje 
em betão. Na outra metade, em condições 
muito melhores, não foi necessária a de-
molição, procedendo-se com a aplicação 
de um adesivo epóxi-poliuretânico bicom-
ponente, ADESILEX G19, misturado com 
20% em peso de quarzo de 0,9 mm. 
Uma vez obtida uma superfície plana e 
compacta procedeu-se à aplicação de 
um sistema multicamada de elevada elas-

ticidade à base de resinas sintéticas em 
combinação com um tapete de borracha 
granular, MAPECOAT TNS MULTISPORT 
COMFORT, executado da seguinte forma:

• Aplicação de uma borracha flexível feita 
a partir de grânulos de borracha reciclada, 
utilizada em combinação com produtos da 
linha MAPECOAT TNS para pavimentos 
desportivos sobre suportes em betuminoso 
ou cimentício, MAPECOMFORT com uma 
espessura de 4mm, com prévia aplicação 
um adesivo epóxi poliuretânico bicompo-
nente ADESILEX G19.

• Aplicação sobre a borracha de um primá-
rio epoxídico transparente bicomponente 
em dispersão aquosa, MAPECOAT I 600 
W.

• Aplicação de fundo de enchimento em 
pasta em dispersão aquosa com grânulos 

de borracha SBR, MAPECOAT TNS Grey 
Base Coat.

• Aplicação de um revestimento elástico 
em pasta à base de resinas acrílicas em 
dispersão aquosa e cargas selecionadas 
para acabamento das superfícies de pavi-
mentos multidesportivos, MAPECOAT TNS 
Finish 1, na cor TNS 9 (laranja).

• Na finalização dos trabalhos aplicação de 
uma pintura elástica à base de resinas acrí-
licas em dispersão aquosa e cargas sele-
cionadas para delimitação da superfície do 
jogo, MAPECOAT TNS Line, com as cores 
TNS 0 (branco), TNS 2 (cinzento escuro), 
TNS 4 (amarelo), TNS 15 (azul mar) e TNS 
16 (azul).

FOTO 1,2,3. Aplicação do Mapecomfort

2

1 3

FICHA TÉCNICA 
Parque Desportivo - Escola 
Básica da Bica de Pau, 
Ribeira Brava 
Período de construção:
2017-2018
Intervenção Mapei: 
fornecimento de produtos 
para pavimentos desportivos e 
reparação do betão

Cliente: 
Secretaria Regional dos Assuntos 
Parlamentares e Europeus
Projetista: 
Secretaria Regional dos Assuntos 
Parlamentares e Europeus
Empresa de construção:
Capio
Empresa aplicadora: 
Capio

Distribuidor Mapei: 
Capio

PRODUTOS MAPEI
Pavimentos desportivos: 
Sistema Mapecoat TNS 
Multisport Comfort, 

Reparação do Betão:
Mapegrout SV 

Para mais informações sobre 
os produtos Mapei, consulte o 
nosso site www.mapei.pt
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JOGO DE EQUIPA

A PADIMAT DESIGN+TECHNIC É UMA MARCA DETIDA PELA WEPAD 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA
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A Padimat Design+Technic é uma marca detida pela Wepad – Ma-
teriais de Construção, Lda, uma das empresas mais empreen-
dedoras e dinâmicas do mercado de materiais de construção e 
decoração para banhos e cozinhas. Uma empresa que nasceu 
da necessidade de especialização e internacionalização do Gru-
po Azevedo’s, com mais de 75 anos de experiência no sector da 
construção, do qual herdou a natural diferenciação pela qualidade, 
o espírito inovador e a capacidade de antecipar as necessidades 
dos mercados. 

A SUA FILOSOFIA EMPRESARIAL BASEIA-SE EM 3 ELE-
MENTOS FUNDAMENTAIS

1. Inovação: desde o início que aposta em marcas contemporâ-
neas de design inovador e qualidade superior. Está sempre atenta 
e aberta a inovações, quer sejam a nível dos produtos, processos 
ou modelos de negócio. 

2. Solidez: ter uma política financeira sustentável que permite cum-
prir com os compromissos e investir em novos projetos e recursos. 

3. Nível de serviço: as suas soluções são pensadas para respon-
der às elevadas exigências técnicas do mercado dos materiais de 
decoração e construção. Tendo como foco a melhoria contínua, 
todos os dias procura superar e exceder as expectativas dos seus 
clientes e parceiros.

A sua caminhada foi caracterizada por alguns marcos importantes. 
Nasce em 1986 como Drogaria do Padinho e em 1998 é a criada 
a marca Padimat, sob a gestão de Nuno Azevedo. No mesmo ano 
é inaugurado o Showroom. Em 2006 surge a marca própria Water 
Evolution. Como principais características tem a exclusividade, a 
criatividade, a inovação e a certeza que o bom design pode e deve 
ser mais acessível. Em Portugal e noutros mercados, a empresa 
pretende chegar a todos os intervenientes no setor da constru-
ção. Em 2018 faz-se um rebranding que resulta na Padimat De-
sign+Technic, uma marca com uma oferta mais ampla, focada em 
soluções integradas orientadas às necessidades dos clientes. É 
lançada a loja online, em www.padimat.pt. 
 
No final do ano passado a empresa, introduziu mais um serviço 
para os seus clientes: juntamente com o seu parceiro Mapei, inves-
tiu num sistema de coloração automática ColorMap®, que permite 
realizar, além das 1.002 cores da coleção de cores Mapei, Master 
Collection, uma quantidade infinda de outras cores, graças ao es-
pectrofotómetro capaz de ler uma cor sobre qualquer superfície ou 
material. 
 
Para o futuro a Padimat Design+Technic pretende continuar a ino-
var para acompanhar as tendências do mercado e responder às 
exigências dos seus clientes.
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ADESIVOS • IMPERMEABILIZANTES 
PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO

Para mais informações, visite o nosso site: www.mapei.pt

  

Uma coleção exclusiva de 1.002 cores 
Mapei que podem ser produzidas com 
precisão e confiabilidade graças ao sistema 
de coloração ColorMap®.

Mapei reflete a cor nos edifícios.

Master Collection

edifício 
residencial

espaço 
comercial

infraestruturaedifício 
industrial



ADESIVOS • IMPERMEABILIZANTES 

PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO 
Descubra mais em www.mapei.pt

É TUDO OK, COM A MAPEI

Nova APP

O mundo Mapei 
nas suas mãos

Descubra o catálogo de produtos Mapei, 
a documentação técnica e uma série 
de vídeos de apoio. A calculadora de 

juntas e selantes permite estimar a 
quantidade de produto útil para o seu 
projeto. Matenha-se atualizado com a 

revista Realtà Mapei, a nossa ferramenta 
de comunicação com o mundo da 

construção e com aqueles que apreciam 
e usam os nossos produtos. 



PERSONALIZE O SEU AMBIENTE 
COM AS COLEÇÕES DAS JUNTAS COLORIDAS MAPEI

SET the MOOD

ADESIVOS • IMPERMEABILIZANTES 
PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO

Para mais informações, visite o nosso site: www.mapei.pt

  É TUDO OK, COM A MAPEI

Mapei oferece 5 coleções de juntas para satisfazer todos os gostos e 4 produtos para todas 
as exigências: Ultracolor Plus, Kerapoxy, Keracolor e Flexcolor. Para os seus pavimentos e 
revestimentos, deixe espaço para as juntas coloridas Mapei.
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