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Cola de Fixação rápida FIXA + - cart. 310ml 
Cola de Fixação Konstruct 293 - cart. 300ml 
 
Utilizado essencialmente na colagem e fixação entre 
madeira/madeira, madeira/cimento, madeira/
estuque, madeira/metal, etc. 
Ex. Colagem de rodapés à parede, fixação de 
roupeiros à parede, painéis madeira à parede, etc. 
 
Vendido em caixas de 12 cartuchos. 

Ref.ª Art.º Côr
Fixa + Beje

Konstruct

Ref.ª Art.º  Côr
ME 100 Branco

Cola branca Poracolle ME100 
 
Cola branca de dispersão aquosa. Pode ser 
utilizada em superfícies porosas, tais como 
madeira, estratificados, estuques, isolantes 
térmicos e também em certos suportes 
metálicos. O filme de cola oferece uma alta 
resistência à humidade Nível D3 ficando 
semirigido. Tem um tempo de secagem e 
preza bastante elevado. Depois de seca 
apresenta-se transparente. 
 
Vendido em latas de 5Kg, 25Kg 

Cola de cianocrilato  Cyanotac - frascos 
20ml 
Cola ultra rápida (em segundos). Cola plásticos, 
madeira, vidrados, porcelanas. P.V.C., etc. 
 
 - ref. K020CIA20 - Visc. Média 
 - ref. K020CIA21 - Visc. Baixa 
 - ref. K020CIA22 - Visc. Alta 

Ref.ª Art.º
CIA20
CIA21
CIA22

Cola de cianocrilato  Sekund 351 frascos 5gr 
 
Cola ultra rápida (em segundos). Cola plásticos, 
madeira, vidrados, porcelanas. P.V.C., etc. 
 
 - ref. AF8120 

Ref.ª Art.º
AF8120
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Cola termofusivel Dana Lim 814 

(Alta Qualidade) 

Cola termofusivel ou “Hot-melt” universal. È 
uma cola polivalente, podendo ser utilizada na 
colagem  em suportes de fibra, cartão, papel, 
têxteis,, suportes metálicos, plásticos, porosos, 
fios eléctricos, etc. 
 
Vendido em sacos de 2,5 Kg.  

Ref.ª Art.º  Côr
9170 Transp.

Cola branca Lamifix 
 
Cola branca de dispersão aquosa. Pode ser 
utilizada em superfícies porosas, tais como 
madeira, estratificados, estuques, isolantes 
térmicos e também em certos suportes 
metálicos. O filme de cola oferece uma alta 
resistência à humidade Nível D3 ficando 
semirigido. Tem um tempo de secagem e 
preza bastante elevado. Depois de seca 
apresenta-se transparente. 
 
Vendido em embalagens de 750ml 

Ref.ª Art.º Côr
Lamifix Branco

Cola Contacto Poraprene FU-30 
 
 - ref. K0750FU30 (Latas 750ml) 
 - ref. K5000FU30 (Latas 5Lt) 
 
Cola de contacto para colagem de 
estratificados, artigos de marcenaria, colagem 
diversa, componentes de ventilação na 
construção (em produtos isolantes, acusticos, 
termicos, salvo poliestirene e P.V.C. Flexivel) 

Ref.ª Art.º
750ml

Cola Contacto Gelprene 1938 (Gel) 
 
 - ref. K07501938 (Latas 750ml) 
 
Cola à base de borracha em gel. Funciona 
como cola de contacto para consertos 
diversos. 
Cola todos os estratificados, produtos de 
decoração, produtos de marcenaria, etc. 

Ref.ª Art.º
750ml
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Turbo Tack 291 cart. 310ml e  bisn. 75ml. 
 

Turbo Tack 291 é inodoro, rápido, e tem uma notável resistência às condições cli-

matéricas. Turbo Tack 291 pode ser usado em interiores e exterior, em paredes, 

tetos e pisos. Bom para montagem de espelhos, painéis e diferentes tipos de mate-

riais usados na construção etc. Sem a necessidade de apoio. Adere a uma vasta 

selecção de materiais, madeira, vidro, cimento, tijolo, fibra de vidro, superfícies pin-

tadas, acrílico, PVC e alguns tipos de borracha. 

Vendido em caixas de 12 cartuchos. 

Cola de Montagem  Extra 292- BRANCO  CART. 290 ml 
 

Extra 292 é adequado para utilização em paredes, tectos e pavimentos. Excelente 

comportamento  na montagem de espelhos, painéis, placas acústicas, telhas, etc. 

Construção extra adere 292 a uma vasta selecção de materiais, madeira, cimento, 

vidro, tijolos, fibra de vidro, superfícies pintadas, Perspex, PVC e alguns tipos de 

borracha. 

Vendido em caixas de 12 cartuchos. 

Prego Liquido Konstruk 293 cart. 300ml 
Adesivo de construção 293 é um adesivo de construção de elevada resistência 

para a maioria das aplicações de construção. Adequado para tábuas de madeira, 

painéis, ripas de madeira, é como uma força extra sem usar parafusos ou pregos. 

O Extra 293 é também adequado para a ligação de sub-pavimentos, guarnições 

de madeira, telhas de cerâmica, cimento e à maioria dos metais e diversos tipos de 

plástico. É altamente resistente à humidade, à temperatura e envelhecimento.  

Vendido em caixas de 12 cartuchos. 

Bucha Química AnchorFix 294 DANALIM - cart. 300ml 
AnchorFix 294 é uma argamassa à base de viniléster sem estireno , de alta 

qualidade indicado para a montagem em vários materiais de construção. 

AnchorFix 294 assegura uma elevada resistência a cargas. O cartucho especial 

assegura uma mistura rápida e fácil do produto. AnchorFix 294 pode ser usado 

em diversos materiais de construção, cimento, tijolos, etc. 

O produto é aprovado de acordo com a F120, NSF / ANSI 61, ETA e CE. 

Vendido em caixas de 12 cartuchos. 



Página 7 

PARA ENCOMENDAR 
LIGUE:TEL:21.811.03.80 FAX:21.813.42.69 

Cola Fixação AquaMontage 295-cart. 310ml 
 
Produto isento de solventes e sem cheiro. 
Utilizado essencialmente na colagem e fixação entre madeira/madeira, 
madeira/cimento, madeira/estuque, madeira/metal, estuque/cimento, 
poliestireno expandido/estuque ou cimento, etc. 
Ex. Colagem de rodapés à parede, fixação de sancas, , etc. 
 
Vendido em caixas de 12 cartuchos. 

Cola para sancas Stuklim 296 - cart. 300ml 
Produto à base de água combinado com adesivo e matérias de enchimento. 
Indicado para colagens e acabamentos em sancas e “florões” de poliuretano 
e poliestireno expandido. Depois de seco pode ser lixado e pintado. 
 
Vendido em caixas de 12 cartuchos. 

Massa p/vidros de alta qualidade 683 com óleo de linhaça   
Massa de espatular 683 é uma massa de vidraceiro de óleo de linhaça 

produzido a partir de óleo de linhaça puro e gizes seleccionados. 

O produto é utilizado para espatular juntas de janelas, reparação de encaixes e 

para o preenchimento de madeira preparado, interior e exterior. É também 

adequado para o enchimento dos furos de pregos. 

Vendido em caixas de 20 cartuchos. 

 

SPARTELMASSE - Bisnagas de 170ml 
Massa acrílica para juntas de dilatação que têm pouco movimento. É ideal 
para retoques na parede. 
Após secagem, admite pintura. 
 Côr: Branco 
 
Vendido em caixas de 12 unidades 
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EPOXYLIM - Bisnagas de 24ml 
Cola Époxy indicada para colagens de metal, madeira, cerâmica, 
porcelana, vidro, etc. Permite uma colagem forte e resistente com 
uma secagem rápida (aprox. 5min.). 
 
Vendido em caixas de 12 unidades 

KONTAKTLIM - Bisnagas de 40ml 
Tubo de cola de contacto. Cola borracha, ferro, cerâmica, 
laminados, couro, metais, papelão, matéria plástica, porcelana, 
madeira e muitas outras coisas. 
 
Vendido em caixas de 12 unidades 

SPARTEL - Bisnagas de 170ml 
Massa acrílica de secagem rápida, para uso exterior e interior., assim 
como para embarcações. Pode ser aplicada em vidro, fibras, ferro, 
alumínio, madeira. Ideal para pequenas juntas, pois o encolhimento é 
mínimo. 
Côr: Branco 
 
Vendido em caixas de 12 unidades 

Filler Extra 619 250ml 
Material de enchimento previamente misturado acrílico desenvolvido 
para furos profundos (até 20 mm). O material de enchimento é 
resistente à humidade e secagem muito rápida.  
Produto reforçado com fibras de celulose, o que melhora a aderência e 
força, com retracção mínima. 
O produto é utilizado para o preenchimento rachas e buracos na 
madeira, betão, gesso e placas de gesso etc (de parafusos, pregos, etc.). 
Deve ser protegidos contra o contacto directo de água.   
Côr: Branco 
 
Vendido em caixas de 12 unidades 
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ELASTICON 33N - bisnagas de 75ml 
Silicone vedante de borracha é um mastique que se vulcaniza e se 
transforma numa borracha altamente elástica, resistente e de grande 
aderência. 
Aplica-se em vidro, polyester, plástico, borracha, metais, etc. É utilizado 
como vedante e colante em barcos, pára-brisas, cozinhas e na 
colocação das loiças de casa de banho. 
Resiste a temperaturas entre os –40ºC e os 180ºC. Em exposição ao 
tempo não sofre qualquer alteração aos U.V. 
Cores: Branco, Transparente, Preto 
 
Vendido em caixas de 12 unidades 

HOBBYLIM - bisnagas de 40ml 
Tubo de cola AFFA. Cola osso, feltro, chifre, papelão, cerâmica, couro, 
metais, papel, jogos de matéria plástica para armar, porcelana, pele, 
fazenda, madeira e muitas outras coisas. 
 
Vendido em caixas de 12 unidades 

AQUARIUM SK4 - bisnagas de 75ml 
O Silicone AFFA Sk4 é um silicone transparente à base de ácido acético 
com grande resistência à tracção. Este silicone utiliza-se principalmente 
para a construção de aquários, mas também se pode utilizar em cozinhas 
e casas de banho. Vulcaniza em presença da humidade existente no ar 
tornando-se numa borracha de silicone elástica e resistente a 
temperaturas entre –50ºC a 200ºC. 
Vendido em caixas de 12 unidades 

BIL- MASTIC - bisnagas de 75ml 
Mástique elástico que se utiliza para a vedação das borrachas dos vidros 
de pára-brisas em automóveis e caravanas, também se utiliza na 
vedação de juntas de faróis e farolins e outras impedindo a entrada de 
humidade, evitando o ruído. O mástique forma uma membrana antes 
de 24h. Tolera temperaturas entre –40ºC a 200ºC. 
Côr: Preto 
 
Vendido em caixas de 12 unidades 
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SANITETS - Latas de 250ml 
Produto pastoso com borracha butílica especial para assentamento 
de sanitários.  
Aplicar na boquilha da sanita e no interior da manilha onde se faz o 
ajustamento a fim de se eliminar os gases do esgoto bem como os 
liquido.  

Cola de pedra 

     Tenax 
           - ref. 06050001 - Marfim 
 
      Sprint 
          - ref. AKS5015 - Creme - Latas 1,5Kg 
           - ref. AKS5115 - Branco - Latas 1,5Kg 

Ref.ª Art.º
6050001
6050002

Cola Koratac HF 300—Bisn. 200gr 

Cola especial para colagens muito rápidas, prefeita 
na colagem e união entre elementos de P.V.C. 
Rígido. 
Cores: Branco e transparente 

PLASTLIM - Bisnagas de 40ml 
Cola especial para PVC (flexível e rígido), têxteis, papel frisado, 
metal, madeira, cimento, pedra e outros materiais. 
Côr: Transparente. 
 
Vendido em caixas de 12 unidades 
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Plastik-Trae 
Betume para madeira  
Ideal para fazer os remates em soalhos flutuantes e outros trabalhos em madeira. 

Ref.ª Art.º  Medida
AF1/2PLTR1 Natural
AF1/2PLTR3 Carvalho
AF1/2PLTR5 Teka

Latas 1/2 kg

Ref.ª Art.º  Medida
AF1/4PLTR1 Natural
AF1/4PLTR3 Carvalho
AF1/4PLTR5 Teka
AF1/4PLTR8 Mogno

Latas 1/4 kg

Ref.ª Art.º  Medida
AF075PLTR0 Branco
AF075PLTR1 Natural
AF075PLTR2 Pinho
AF075PLTR3 Carvalho
AF075PLTR4 Nogueira
AF075PLTR5 Teka
AF075PLTR6 Faia
AF075PLTR7 Mogno Cl
AF075PLTR8 Mogno
AF075PLTR9 Pau Santo

Bisnagas
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Plastik-Trae 
Betume acrilico para barrar (madeira) 
Produto à base de agua de secagem rápida para reparar falhas e fissuras na madeira. Facil 
de aplicar, não estala e após secagem a retracção é minima. Após a secagem completa do 
produto poderá ser aplicada nova camada. Poderá ser lixado, pintado e pode ser 
aparafusado. 
 

Latas de 375gr 

Ref.ª Art.º  Medida
AF375PLTR1 Natural
AF375PLTR2 Pinho
AF375PLTR3 Cerejeira
AF375PLTR4 Nogueira
AF375PLTR5 Teka
AF375PLTR6 Faia
AF375PLTR7 M. Claro
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ESPUMAS DE ESPUMAS DE   
POLIURETANOPOLIURETANO  
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Spray de poliuretano Formflex/Dana Lim – latas de 750 ml   
(com canula)  
Cores: Beje 
Vendido em caixas 12 latas 
 
Aplicações: É utilizada essencialmente na fixação e enchimento 
de aduelas de portas e enchimento de buracos. 
Ex. Fixação de aduelas de portas, cofragens, etc. 

Ref.ª Art.º
C/ canula

Ref.ª Art.º
P. limpeza

Spray de poliuretano Formflex/Dana Lim– latas de 750 ml   
(p/ pistola)  
Cores: Beje 
Vendido em caixas 12 latas 
 
Aplicações: É utilizada essencialmente na fixação e enchimento 
de aduelas de portas e enchimento de buracos. 
Ex. Fixação de aduelas de portas, cofragens, etc. 

Spray de limpeza Formflex/ Dana Lim– latas de 500 ml 
Cores: Incolor 
Vendido em caixas 12 latas 
 
Aplicações: Este produto é utilizado para limpar as canulas e as 
pistolas logo após a aplicação do spray de poliuretano. 

Ref.ª Art.º
P/ Pistola

Spray de poliuretano Formflex– latas de 750 ml  (p/ pistola)  
Cores: Beje  - Corta Fogo 
Vendido em caixas 12 latas 
 
Aplicações: É utilizada essencialmente na fixação e enchimento 
de aduelas de portas e enchimento de buracos com a 
particulariedade de ser corta fogo. 
Ex. Fixação de aduelas de portas, cofragens, etc. 

Ref.ª Art.º
P/ Pistola



Page 15 Page 15 Página 15 

PARA ENCOMENDAR 
LIGUE:TEL:21.811.03.80 FAX:21.813.42.69 

 IMPERMEABILIZANTES IMPERMEABILIZANTES  
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Impermeabilizante de silicone LFD5050 
 
Utiliza-se para obter impermeabilizações incolores e 
hidrófobas em material de origem mineral, 
normalmente utilizados na construção de edifícios. O 
produto forma uma película hidrófoba, protegendo 
da humidade e simultaneamente para consolidar os 
materiais  (rebocos e juntas degradadas)degradada 
por agentes atmosféricos. A elevada estabilidade do 
impermeabilizante LFD permite a sua aplicação em 
cimentos e rebocos recentes. Este produto penetra 
profunda e uniformemente nos respectivos materiais 
a tratar. O impermeabilizante LFD permite obter 
recobrimentos protectores transparentes, opacos e 
pigmentados sobre superfícies de cimento com uma 
magnifica estabilidade a intempérie. Em resumo as 
suas propriedades proporcionam a aplicação a outros 
materiais tais como: pedra natural e artificial, sistemas 
anti-graffiti, etc. Grande resistência aos U.V.’s. 

Ref.ª Art.º
LFD5050

Ref.ª Art.º
LD

Impermeabilizante LD 
 
Foi desenvolvido para ser usado como 
impermeabilizante à prova de agua para paredes 
exteriores. Pode ser aplicado como primário antes da 
aplicação de silicone, tintas e resinas plásticas 
sintéticas. O tratamento dos materiais (tijolos, telhas, 
cimento) com este produto torna-os completamente 
impermeáveis e repelentes à agua. 
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LUBRIFICANTESLUBRIFICANTES  



Pasta de silicone Baysilone IS 
 
As pastas de silicone são insolúveis em agua e 
são estáveis ao vapor de agua, ácidos diluídos, 
etc. 
São aplicadas como lubrificantes e 
impermeabilizantes na industria automóvel
(baterias, cabos incêndio, distribuidores, etc) e 
industria eléctrica (semi-condutores). Funciona 
também como desmoldante.. Poderá ser 
aplicada em instalações de transformadores, 
linhas aéreas de alta tensão protegendo-os dos 
fenómenos naturais e em instalações eléctricas 
em geral. 
 
Vendido em latas de 1, 2, 5, 10, 25 Kg 
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Spray de silicone Todesil—latas 600ml 
 
Spray indicado para lubrificação e 
desmoldagem, forma uma película protectora 
de silicone. 
É utilizado em metais, plásticos, etc. 
 
Vendido em caixas de 12 unidades 

Ref.ª Art.º
Todesil

Spray lubrificante Lubrix—latas 210ml 
 
Spray antioxidante especial para evitar a 
corrosão e manter uma protecção continuada, 
suaviza articulações, actua como agente 
impermeabilizante entre a superfície a aplicar e 
a humidade ou agua. Pelo seu poder 
dispersante permite uma óptima impregnação 
que com a ajuda da canula chega aos locais 
mais difíceis. 
 
Vendido em caixas de 12 unidades. 

Oleo de silicone Baysilone M 
 
É utilizado como lubrificante, desmoldante, 
resistente à agua. 
 
Vendido em bidons de 1, 2, 5, 10, 50, 200Kg 

Ref.ª Art.º
Lubrix

Ref.ª Art.º
Baysilone M

Ref.ª Art.º
Baysilone IS
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MASTIQUESMASTIQUES  
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Mastique de silicone Formflex 600 – cart.310ml   
(Sistema Acético) 
Cores: Branco, Transparente, Bronze, Alumínio, Preto, Verde, Castanho.  
Vendido em caixas 24 cartuchos 
 
Aplicações: Este silicone é utilizado em juntas de estanquidade e em todas as 
superficies vidradas. 
Ex. Aquarios, escaparates, vitrines construções metalicas de frigorificos e contentores, 
cozinhas, casas de banho, acrilicos, caixilharia de aluminio – tanto em interiores como 
em exteriores – alta resistência aos U.V. 

Mastique de silicone Formflex 400 – cart.310ml   
(Sistema Neutro) 
Cores:  Branco, Transparente, Verde, Castanho, Preto, Cinzento, Grenat, Azul, 
Vermelho, Bordeaux 
Vendido em caixas 24 cartuchos 
 

Aplicações: Este silicone é utilizado em todo o tipo de superficies porosas e vidradas, 
lacados, metais não tratados, madeiras, cimento, plásticos, P.V.C., etc. 
Ex. Juntas de dilatação, ligação de metal a cimento, rodapés, espelhos, aluminio natural 
e lacado, acrilico, cobre, latão, zinco, fixação e vedação de telhas, selagem em interiores 
e exteriores entre paineis pré fabricados, juntas de união de azulejos e moveis 
(cozinhas), caixilharia de P.V.C., fibra de vidro,etc. 
Alta resistência aos U.V.. 

Mastique de silicone Formflex 7800 – cart.310ml   
(Altas temperaturas) 
Cores: Vermelho 
Vendido em caixas 24 cartuchos 
 
Aplicações: Este silicone de sistema neutro é utilizado essencialmente na vedação e 
colagem de superficies expostas a altas temperaturas e resiste ao ar quente,  etc. 
Ex. Lareiras, condutas, motores, chaminés, reatores, etc. 

Mastique de silicone Formflex 7850 – cart.310ml   
(Resistente ao fogo) 
Cores: Cinzento 
Vendido em caixas 24 cartuchos 
 
Aplicações: Este silicone de sistema neutro é utilizado essencialmente na vedação e 
colagem de portas corta fogo, juntas de dilatação com boa aderencia à madeira, estuque, 
metais, alvenaria, etc. 
(Resistente ao fogo - classe B1). 
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Mastique de poliuretano Formflex PU14 – cart.310ml   
Cores: Branco, Cinzento – Pintável 
Vendido em caixas 24 cartuchos 
 
Aplicações: Este poliuretano é um mastique monocomponente de alta aderência sendo 
utilizado em juntas de dilatação de edificios, colagem de juntas entre portas e janelas, juntas 
de grande movimento com aderência a todos os tipos de materiais de construção, juntas de 
fachada dos edificios. 
Ex. Madeira, estuque, fibras, alvenarias, P.V.C., etc. 

Mast. de poliuretano Formflex  PU40/Kodipur 35 – cart.310ml  e salsichas 600ml 
Cores: Branco, Cinzento, Preto – Pintável 
Vendido em caixas 24 cartuchos (Cola e Veda) 
 
Aplicações: Este poliuretano é um mastique monocomponente de alta qualidade com alto 
poder de colagem, resistente a muitos produtos quimicos. Aplicavel em juntas de pedras na 
construção civil, em estruturas metálicas, juntas de dilatação de pavimentos, na colagem e 
vedação das caixas isotermicas, carroçarias de automóveis, colagem de estruturas de 
construção, absorve as vibrações, colagem de paineis de telhado. 
Ex. Fibras, plásticos, P.V.C., cimento, metal, aluminio, chapas de zinco, madeira, 
fibrocimento, telhas, etc. 

Mast. de poliuretano Korapur 125 – cart.310ml   
Cores: Branco, Cinzento, Preto – Pintável 
Vendido em caixas 24 cartuchos (Cola e Veda) 
 
Aplicações: Este poliuretano é um mastique monocomponente de alta qualidade com alto 
poder de colagem, resistente a muitos produtos quimicos. Aplicavel em juntas de pedras na 
construção civil, em estruturas metálicas, juntas de dilatação de pavimentos, na colagem e 
vedação das caixas isotermicas, carroçarias de automóveis, colagem de estruturas de 
construção, absorve as vibrações, colagem de paineis de telhado. 
Ex. Fibras, plásticos, P.V.C., cimento, metal, aluminio, chapas de zinco, madeira, 
fibrocimento, telhas, etc. 
Grande elasticidade e Excelente resistência aos U.V.. 

Mast. de poliuretano Dana Lim 532 – cart.310ml   
Cores: Branco – Pintável 
Vendido em caixas 12 cartuchos (Cola e Veda) 
 
Aplicações: Este poliuretano é um mastique monocomponente super elastico de alta 
qualidade e com alto poder de colagem, resistente a muitos produtos quimicos, adequado 
para quase todos os tipos de juntas interiores e exteriores. Tem uma excelente adesividade à 
maior parte dos materiais de construção sem necessidade de aplicação de primário, em 
alguns materias porosos de dificil colagem poderá aplicar primário para uma melhor 
adesividade. 
Ex. Fibras, plásticos, cimento, metal, aluminio, chapas de zinco, madeira, fibrocimento, 
telhas, etc. 



Página 22 

PARA ENCOMENDAR 
LIGUE:TEL:21.811.03.80 FAX:21.813.42.69 

Mastique de silicone Formflex 9020 – cart.290ml   
(Sistema Acético)-aditivo anti-fungos 
Cores: Branco, Transparente. 
Vendido em caixas 24 cartuchos 
 
Aplicações: Este silicone é utilizado essencialmente em vedação e colagem de vidros, 
superficies vidradas, em metais protegidos ou não oxidáveis. 
Ex. Cozinhas e casas de banho, caixilharia de aluminio, montras guichets, etc. 

Mastique de silicone Formflex 8010 – cart.300ml   
(Sistema Neutro) 
Cores:  Branco, Transparente, Verde, Aluminio, Castanho 
Vendido em caixas 24 cartuchos 
 
Aplicações: Este silicone é concebido para vedar e colar todas as juntas de materiais 
porosos ou polidos mesmo vidrados. 
Ex. Madeiras, cimento, plasticos, P.V.C., etc. 
Não provoca oxidações 

Mastique acrilico Formflex 5500 – cart.310ml   
Cores: Branco, Cinzento, Beje faia – Pintável 
Vendido em caixas 24 cartuchos 
 
Aplicações: Este mastique de caracteristicas plastico-elásticas é utilizado na calafetagem 
estanque de juntas interiores, fissuras de paredes, etc. 
Ex. Juntas de rodapés, disfarçar irregularidades em paredes e tectos, juntas entre 
roupeiros e paredes, pavimentos flutuantes, etc. 

Mastique Butilico Kodiplast C - cart. 310ml 
Cores:  Cinzento 
Vendido em caixas 20 cartuchos 
 
Aplicações: Mastique vedante para juntas desmontaveis, funciona como isolante 
acustico, utilizado essencialmente em autocaravanas, reboques, carruagens 
ferroviarias, etc. 



Mastique Hibrido Korapop 225—cart. 310ml 
 
Isento de produtos halogéneos, isocianatos e silicones, não corrosivo e inerte, não 
contaminante do ambiente. 
Mástique de alta qualidade/performance e de grande resistência mecânica, destinado à 
vedação e colagem da maioria dos materiais utilizados nas industrias de revestimentos, 
alimentares, vidreiras, etc.. 
Tem boa aderência ao aço inox, ferro, ferro zincado, cobre, latões, pedras calcarias, 
betão, granitos, madeira, etc. Não amolece com a exposição dos U.V. 
Áreas de aplicação: Colocação de espelhos, vedação de caixilharia, balcões frigoríficos, 
carroçarias, etc. 
Vendido em caixas de 12 cartuchos 
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Mastique Hibrido Formflex H40—cart. 290ml 
 
Isento de produtos halogéneos, isocianatos e silicones, não corrosivo e inerte, não 
contaminante do ambiente. 
Mástique de alta qualidade/performance e de grande resistência mecânica, destinado à 
vedação e colagem da maioria dos materiais utilizados nas industrias de revestimentos, 
alimentares, vidreiras, etc.. 
Tem boa aderência ao aço inox, ferro, ferro zincado, cobre, latões, pedras calcarias, 
betão, granitos, madeira, etc. Não amolece com a exposição dos U.V. 
Áreas de aplicação: Colocação de espelhos, vedação de caixilharia, balcões frigoríficos, 
carroçarias, etc. 
Vendido em caixas de 24 cartuchos 
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DANALIM AQUARIUM SK6 - Cart. 300ml 
O Silicone AFFA Sk4 é um silicone transparente à base de ácido acético com grande 
resistência à tracção. Este silicone utiliza-se principalmente para a construção de aquários, 
mas também se pode utilizar em cozinhas e casas de banho. Vulcaniza em presença da 
humidade existente no ar tornando-se numa borracha de silicone elástica e resistente a 
temperaturas entre –50ºC a 200ºC. 
Cores: Preto, Transparente 
 
Vendido em caixas de 12 unidades 

DANALIM 510/ELASTICON  510 - 33N - cart. 310ml 
Silicone vedante de borracha é um mástique que se vulcaniza e se transforma numa 
borracha altamente elástica, resistente e de grande aderência. 
Aplica-se em vidro, polyester, plástico, borracha, metais, espelhos, etc. É utilizado como 
vedante e colante de espelhos, barcos, pára-brisas, cozinhas e na colocação das loiças de 
casa de banho. 
Resiste a temperaturas entre os –40ºC e os 120ºC. Em exposição ao tempo não sofre 
qualquer alteração aos U.V. 
Cores: Branco, Transparente, Preto 
Vendido em caixas de 12 unidades 

DANALIM Byggefuge 522 - cart. 290ml 
MS para Construção 522 pertence à nova geração de polímero MS-selantes, que combina 

as melhores propriedades de silicone e selantes de poliuretano. MS para Construção 522 é, 

inodoro neutro e rápido. Pode ser pintado e tem uma notável resistência às condições 

climatéricas. MS para Construção 522 é adequado para quase todos os tipos de juntas na 

construção, interiores, e exteriores. É particularmente adequado para juntas de expansão e 

juntas de vedação, em que os selantes de silicone que têm sido a escolha preferida, mas em 

que a possibilidade de pintura e de compatibilidade para Construção MS 522 é desejado.    

Vendido em caixas de 12 unidades 

DANALIM Byggefuge 545 - cart. 290ml 
 
Selagem e reparação de carroçaria Auto Mastic 545 é um selante de plástico 1-
componente, à base de borracha sintética e de óleos vegetais. Auto Mastic 545 é utilizado 
para vedação e trabalho de reparação de chaparia no setor automóvel  etc.  
Auto Mastic 545 é fácil de trabalhar, forma uma camada protectora em 1 dia e é pintavél.  
 
Vendido em caixas de 12 unidades 
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DANALIM  Brandefugemasse 560 - Cart. 300ml 
Neutro, versátil, pode ser pintado 
560 é um mástique selante de base acrílica. Após a cura forma um conjunto com uma 
capacidade de movimento de + / - 15%. 
560 não contém solventes, halogéneos ou amianto. 
O mástique é testado de acordo com as directrizes do 
EN 1366-4:2006. 
 
Vendido em caixas de 12 unidades 

DANALIM Acrílico 557 - cart. 300ml 
Versátil, pode ser pintado, para a maioria das superfícies Selante Acrílico 557 é um plasto-
elástico 1 componente água selante de base acrílica, que é pintavél. O produto cura sob a 
evaporação de água e forma uma junta com uma capacidade de movimento de + / - 
12,5%. Selante acrílico 557 é utilizada para vedar em torno das portas e janelas, e para a 
obturação de fendas, juntas de bordo, passagens de tubos, etc O vedante é também 
adequado para as articulações acústicos. Selante acrílico 557 pode ser utilizado sem 
primário em superfícies tais como vidro, alumínio anodizado, a madeira tratada, betão, 
tijolos e cerâmica. O vedante não é resistente à influência constante de água e devem ser 
protegidos por tinta se utilizado exteriormente. 
Vendido em caixas de 12 unidades 

DANALIM  513 Mirror  (espelho) - Cart. 300ml 
Neutro, próprio para espelhos. 
Silicone neutro de alta qualidade com elevado grau de elasticidade para praticamente 
todos os tipos de colagens e juntas. Especialmente desenvolvido p/colagem de espelhos, 
vidros, metais e para a maioria dos plásticos, etc. Para uso interior e exterior. Capacidade de 
mobilidade da junta +/- 25%. 
Nota: Nem todos os espelhos são apropriados para colagem, Só os que respeitam a norma 
ISSO 11600.  
 
Vendido em caixas de 12 unidades 
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PISTOLASPISTOLAS  
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Pistola manual p/ mástique Ken-Sk 
Inglesas 

Pistola manual p/ mástique Skelett Cox 
(Metálica) - Inglesa 

 
Pistola manual p/ mástique Skelett Cox 

(Plástica) - Inglesa 
 

Pistola manual p/ mástique Skelett  
(Metálica - Branca)  

Pistola manual p/ mástique Ken-Alu 
Inglesas 

Pistola manual p/ mástique H 1 - 3 
Dinamarquesa 
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Pistola manual p/ mastique H 14 
Dinamarquesa 

Pistola pneumática p/ mastique  T16 
Dinamarquesa 

Pistola p/ poliuretano  MAD 
Inglesa 

Grampo de aperto rápido 
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Pistola plástica vermelha p/poliuretano 
Dinamarquesa 

Pistola plástica preta p/poliuretano 
Dinamarquesa 

Pistola metálica vermelha p/poliuretano 
Dinamarquesa 

Pistola met/plast. vermelha p/poliuretano 
Dinamarquesa 
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Pistola manual p/ mástique Skelett  
(Standard ) ref. 103 

Pistola manual p/ mástique Ken-SK 
Standard - ref. 130 

Pistola manual p/ mástique Ken-SK 
Profissional - ref.150 

Pistola manual p/ mástique Skelett  
(Reforçada ) ref. 135 
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Pistola manual p/ Ken-Alu p/ cart 
Profissional - ref. 131 

Pistola pneumática Ken-Alu 600ml 
Profissional - ref. 136 

Pistola manual p/ Ken-Alu p/ 600ml 
Profissional - ref. 155 
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Pistola metálica p/poliuretano 
Profissional - ref. 141 

Pistola p/poliuretano - toda em Teflon 
 Profissional - ref. 143-N 

Pistola metálica p/poliuretano  
Interior em Teflon 

Profissional - ref. 145-N 
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Pistola p/ bucha química 310ml 
Standard - ref. 122 

Pistola p/ bucha química 380ml 
Professional - ref. 151 
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PRODUTOS PARA PRODUTOS PARA 
MARCAÇÃOMARCAÇÃO  
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FLUO T.P.+® 

Tinta fluorescente sem tolueno 

> Alta Luminosidade 
> Excelente resistência contra as intempéries 
> Secagem rápida mesmo sobre suportes 
húmidos 
> Marcações muito finas e mais numerosas 
graças à sua ponteira direccional 
> Utilização com limpeza 
> Funcionamento fiável e regular 
> Tampa de segurança para evitar o 
funcionamento acidental nos veículos 
> Facilidade de utilização com a sua tampa 
ergonómica da cor da tinta 

PROMARKER®  

 Tinta não fluorescente 

> Alta Luminosidade 
> Excelente resistência contra as intempéries 
> Secagem rápida mesmo sobre suportes 
húmidos 
> Marcações muito finas e mais numerosas 
graças à sua ponteira direccional 
> Utilização com limpeza 
> Funcionamento fiável e regular 
> Tampa de segurança para evitar o 
funcionamento acidental nos veículos 
> Facilidade de utilização com a sua tampa 
ergonómica da cor da tinta 

Ref.ª Art.º  Côr
1530+ Amarelo
1531+ Branco
1532+ Preto
1533+ Vermelho
1534+ Cinzento

Ref.ª Art.º  Côr
1513+ Vermelho
1516+ Laranja
1517+ Amarelo
1518+ Verde
1519+ Azul
1525+ V.Cereja

Bil-Grafe 
Marcadores industriais 

> Fácil aderência a qualquer tipo de superfície 
> Indicados para a marcação de: 
 -chapas; - metálicas; - cimento; 
 - plásticos; -madeiras; - vidros  
> À prova de água e de outras intempéries 
> Caixas de 12 e 25 unidades. 
> Produto nacional 
> Resistente aos U.V. 

Ref.ª Art.º  Medida
Bil-Grafe Vermelho
Bil-Grafe Laranja
Bil-Grafe Amarelo
Bil-Grafe Verde
Bil-Grafe Azul
Bil-Grafe Preto
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SPRAY’SSPRAY’S  
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Exel Industrie Spray 
Spray para altas temperaturas - latas de 400ml 
(Até 700º) 
Spray indicado para lacagem em materiais expostos a altas temperaturas. 
 

Vendido em caixas de 12 latas 

Zinc Spray - 70% zinco 
Spray de zinco - latas de 400ml 
 
Protector corrosivo de longa vida 
Adere electro-quimicamente ao metal de  base, de secagem rápida.

 

 

Vendido em caixas de 12 latas 
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FITASFITAS  



Fio de Teflon Twineflon - Made in EU 
            —- CERTIFICADO —- 
Este fio não tem prazo de validade e é indicado 
para todo o tipo de tubos. Resistente a quase 
todos os químicos, líquidos, óleos, solventes, 
gases e ácidos. Produto estável a temperaturas 
de –200 até +240ºC. Não derrete, não arde, 
não dissolve e não endurece. Produto 
completamente inerte, não perigoso e não 
inflamável. Contem um liquido “de ajuda” para 
segurar o fio à rosca do tubo. Este liquido não é 
perigoso. 
Exemplos de aplicação: 
 Tubos de 1/2’’ - 12 a 18 voltas 
 Tubos de 1 1/2’’ - 16 a 24 voltas 
 
Embalagens c/175mt de fio + liquido “de ajuda” Página 40 
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Fita Teflon BS 7786 — Made in EU 
            — CERTIFICADA —- 
Fita de teflon é usada para isolamento de todo 
o tipo de canalizações. 
Ex. Tubos de: 
 água, agua potável, fumo, gases (incluindo 
oxigénio, ácidos, solventes e químicos. 
 
Medidas: 
TEFL778612—12,0mmx0,076mmx12mt 
(Vendido em caixas de 250un) 
TEFL778619—19,05mmx0,076mmx12mt 
(Vendido em caixas de 175un) 

Ref.ª Art.º
TEFL778612
TEFL778619

Fita Teflon Bent’flon - Made in EU 
Fita de teflon é usada para isolamento de todo 
o tipo de canalizações. 
Ex. Tubos de: 
agua, água potável, fumo, gases (incluindo 
oxigénio, ácidos, solventes e químicos. 
 
Medidas: 
TEFLBENT12—12,0mmx0,076mmx12mt 
(Vendido em caixas de 250un) 
TEFLBENT19—19,05mmx0,076mmx12mt 
(Vendido em caixas de 175un) 
TEFLBENT25—25,40mmx0,076mmx12mt 
(Vendido em caixas de 125un) 
TEFLBENT254—25,40mmx0,076mmx40mt 
(Vendido em caixas de 100un) 

Fita Teflon FRP - Made in EU 
(Alta qualidade) - Especial para gás 
            -— CERTIFICADA —- 
Fita de teflon é usada para isolamento de tubos 
de gás e tubos de grandes diâmetros. 
 
Medidas: 
TEFLBENT121—12,0mmx0,1mmx12mt 
(Vendido em caixas de 250un) 

Ref.ª Art.º
TEFLBENT12
TEFLBENT19
TEFLBENT25
TEFLBENT254

Ref.ª Art.º
TEFLBENT121

Ref.ª Art.º
TEFLTWIN
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Fita de embalagem P.V.C.  
Medidas: 50mm x 50mt 
 
 - ref.O2A5066C (Castanho) 
 - ref.O2A5066T (Transp.) 

Ref.ª Art.º
5066C
5066T

Fita de aluminio 
Medidas: 50mm x 50mt 
 
 - ref.O2A6035050 
 

Ref.ª Art.º
6035050

Fita de papel 8600 
Medidas: 19mm x 50mt 
 - ref.O2A86001945 - 0,7 
Medidas: 25mm x 50mt 
 - ref.O2A86002550 - 1,0 
Medidas: 30mm x 50mt 
 - ref.O2A86003045 - 1,2 
Medidas: 38mm x 50mt 
 - ref.O2A86003850 - 1,6 
Medidas: 50mm x 50mt 
 - ref.O2A86005050 - 2,1 

Ref.ª Art.º
19mm
25mm
30mm
38mm
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Fita métrica Stanley com caixa couro 
 
 - ref. FMCOUR (5mt) 
 - ref. FMCOUR8 (8mt) 

Ref.ª Art.º
FMCOUR

Fita métrica Stanley Ibérica 
 
 - ref. FMIBER (3mt) 
 - ref. FMIBER5 (mt) 

Ref.ª Art.º
FMIBER
FMIBER5

Fita métrica Johnney TL 
 
 - ref. FMTL3 (3mt) 
 

Ref.ª Art.º
FMTL3

Fita métrica Johnney CTL 
 
 - ref. FMCFK5 (5mt) 
 

Ref.ª Art.º
FMCFK5
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Fita métrica Stanley com visor 
 
 - ref. FM32115 (3mt) 
 

Ref.ª Art.º
FM32115

Fita métrica Wahle 
 
 - ref. FM7082 (5mt) 
 

Ref.ª Art.º
FM7082
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Fitas dupla face para espelhos 
Fita dupla face 3M 25mmx0,8mmx66mt 
 - ref. BOH078.25 
Fita dupla face 3M 25mmx1,6mmx33mt 
 - ref. BOH079.25 
Fita dupla face 3M 25mmx1,6mmx33mt 
 - ref. 3M95402533 
Fita dupla face 3M 19mmx0,8mmx66mt 
                  - ref. 3M9508B 
Fita dupla face 3M 19mmx1,6mmx33mt 
                  - ref. 3M9515W 
 
Fitas dupla face alta adesividade 
Fita 3M VHB 4910-F Transp. 12mmx1mmx33mt 
 - ref. 3M49101233 
Fita 3M VHB 4910-F Transp. 6mmx1mmx33mt 
 - ref. 3M4910 
Fita 3M VHB 4950-F Branca 12mmx1mmx33mt 
 - ref. 3M49501233 
Fita 3M VHB 4950-F Branca 19mmx1mmx33mt 

Ref.ª Art.º
BOH078.25
BOH079.25
3M95402533
3M9508B
3M9515W
3M49101233
3M4910  
3M49501233
3M4950VHB




