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Entrevista I Luciano Peixoto, Presidente do Conselho de Administração da Casa Peixoto

“Há 45 anos que, na Casa Peixoto, se pro
cura apaixonadamente apresen tar todo o 
tipo de soluções. Acom panhamos os nos
sos clientes desde as primeiras fundações 
da sua casa, aconselhando os melhores 
materiais de construção e de decoração, 
desde a laje e estrutura da casa, às úl
timas tendências de pavimentos, cozi
nhas e produtos de casa de banho, e ter
minando com os pequenos porme nores 
de decoração e bemestar, as segurando 
a comercialização destes produtos, dando 
especial preferência aos fornecedores na
cionais.” (pág.4)
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O ano de 2021, de forma 
algo improvável, acabou por 
revelarse o melhor dos últi
mos anos no que diz respei
to à atividade da construção 
e dos materiais de constru
ção.

Mas apesar da procura 
continuar forte e do ritmo 
crescente que se observa 
na construção de habita
ção nova, só ultrapassado, 
eventualmente, pelo enorme 
frenesim das obras públicas 
que terão que ser concluí
das contra relógio, até 2026, 
os fortes aumentos de cus
tos observados nos últimos 
doze meses (mãodeobra, 
materiais e combustíveis) 

constituem uma ameaça 
que não deve ser subesti
mada.

Parece que todos estão 
de acordo que, no que diz 
respeito aos fatores in
flacionistas, atribuídos às 
matériasprimas, à ener
gia e à desregulação do 
transporte marítimo, eles 
serão temporários e que, 
em poucos meses, tudo 
voltará ao normal. É bem 
possível que assim seja, 
mas as consequências nos 
negócios e nas empresas 
causadas por flutuações 
tão intensas nos preços 
poderão vir a ser nefastas 
em termos financeiros e 
causar falências e descon
fiança.

Por outro lado, existe a 
possibilidade de estes fe
nómenos não serem os 
únicos a puxar pela in
flação na pós-pandemia. 

Com efeito, parece haver uma 
falta de mãodeobra generaliza
da em todo o mundo industriali
zado que poderá alimentar um 
aumento significativo nos custos 
do trabalho, a que se somam os 
custos, ainda pouco discutidos, 
da transição energética. E se isto 
é em si próprio um desafio, o que 
sucederá se as taxas de juro co
meçarem a aumentar?

É claro que nesta fase, sobretudo 
na Europa e, em particular, em 
Portugal, vivemos um ciclo extre
mamente favorável para a cons
trução, que deverá durar pelo 
menos mais três a cinco anos.

Mas nada está garantido e vai 
ser preciso melhorar muito a 
produtividade deste sector. A 
transformação dos processos de 
construção, no sentido da indus
trialização, já está em marcha e 
as políticas europeias são muito 
claras nas suas orientações.

Estaremos distraídos?
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O Índice de Produção na Construção aumentou 2,1% em outubro, em 
termos homólogos, variação idêntica à observada no mês anterior. O 
emprego e as remunerações apresentaram crescimentos de 1,6% e 
6,0% (2,0% e 6,2% em setembro), respetivamente.

Crescimento da Produção na Construção 
manteve-se em 2,1% - outubro 2021

Em setembro, estimase que os custos de construção de habitação 
nova tenham aumentado 7,1% em termos homólogos, mais 0,4 pon
tos percentuais (p.p.) que o observado no mês anterior. O preço dos 
materiais e o custo da mão de obra apresentaram, respetivamente, 
variações de 8,9% e de 4,6% face ao período homólogo.

Custos de construção aumentam 7,1% em termos homólogos
setembro de 2021

> Dados da Construção (Fonte: INE)

 Índice de custos de construção de Habitação nova 
setembro 2018 - setembro 2021 (2015 = 100)

Índice de Produção na construção 
(2015=100) totalesegmentos
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tecnologia e inovação, na formação 
dos colaboradores, na moderniza
ção e expansão dos centros logís
ticos, para dar uma resposta eficaz 
ao crescimento e à necessidade 
dos nossos clientes. Temos orgulho 
em ser uma empresa sólida, que re
gista um crescimento responsável.

Esse percurso posicionounos 
como a maior empresa de ma
teriais de construção de capitais 
exclusivamente portugueses, e 
diferenciounos pela apresentação 
de soluções completas de cons
trução e decoração personaliza

Com um perCurso Com mais de 
40 anos de existênCia a Casa 
peixoto tem desenvolvido a sua 
atividade em diversas áreas li-
gadas à ComerCialização de 
materiais de Construção. Que 
balanço faz da atividade da 
empresa, tanto no merCado na-
Cional Como internaCional, ao 
longo destes anos?

Em 45 anos de história, a Casa 
Peixoto atravessou diferentes 
gerações, comportamentos de 
mercado e perfis de consumo e 
consumidores. 

Em todos estes momentos, uma 
característica da empresa sobres
saiu: a capacidade de se adaptar e 
reinventar. Nascemos numa épo
ca e num meio rural em que não 
se falava de otimização de proces
sos ou melhoria contínua, falava
se apenas de trabalho. E com 
trabalho se edificou, passo a pas
so, a Casa Peixoto, uma empresa 
sustentável, resiliente, inovadora e 
com um legado e know-how imen
so. Ao longo dos anos, a empre
sa foi acompanhando os vários 
desenvolvimentos quer ao nível 
da gestão, dos investimentos em 

Luciano Peixoto, Presidente do Conselho de Administração da Casa Peixoto

entrevista>
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to, com uma área comercial de mais 
de 8.000 m². Desenhada como uma 
verdadeira galeria de arte, tem um 
conceito diferenciado das outras lo
jas da Casa Peixoto, onde os clientes 
poderão encontrar as mais variadas 
soluções para concretizarem os seus 
sonhos. 

A loja vai disponibilizar projetos à 
medida na área das cozinhas, ca
sas de banho, climatização, ilumi
nação, entre outros, e oferecer aos 
clientes um serviço altamente espe
cializado. Uma oferta abrangente de 
materiais de construção inovadores 
e artigos de decoração dispostos 
em dezenas de ambientes diferen
tes darão resposta às necessidades 
dos profissionais destes sectores 
(arquitetos, empreiteiros, donos de 
obra…) bem como do público em 
geral. 

A nova loja vai apresentar dezenas 
de milhares de produtos expostos 
por forma a tornar a experiência 
do cliente numa experiência única. 
Nesta nova loja vamos contar com 
uma nova equipa especializada e 
totalmente orientada para o clien
te, com o know how necessário e 
a experiência para apresentar so
luções integradas e projetos à me
dida. Este know how e experiência 
é decisivo para orientar os nossos 
clientes e facilitarlhes o processo 
de decisão, quer estejamos a falar 
do cliente particular ou profissional.

Está também previsto num futuro 
próximo a abertura de uma nova 
loja em Lisboa, junto ao Parque das 
Nações. Temos também como ob
jetivo aumentar a presença interna
cional da Casa Peixoto, replicando 
o nosso modelo de negócio com 
parceiros estratégicos nos diferen
tes países, como reforço da nossa 
estratégia de exportações, que de
tém um peso bastante considerável 
no negócio.

Casa Peixoto
Zona Industrial 1ª fase, Neiva (sede)
4935231 Viana do Castelo
Tel.: 258 359 800
Email: info@casapeixoto.pt
Site: www.casapeixoto.pt

Além da vasta gama de produtos 
que comercializamos nos seg
mentos de construção, salas de 
banho, pavimentos e revestimen
tos, cozinhas, climatização, jardim, 
pintura, bricolage, lar & decoração, 
os nossos clientes contam com 
um serviço completo de aconse
lhamento. Dispomos de gabinetes 
de design, onde os nossos desig
ners projetam em 3D os sonhos 
de cada cliente. Na Casa Peixo
to, a cada cliente profissional ou 
particular com registo e histórico 
de compra de materiais de cons
trução, é atribuído um gestor de 
cliente, responsável pela gestão 
de todos os processos afetos ao 
cliente, como o aconselhamento, 
venda, gestão de encomendas, 
gestão de crédito, e demais inter
mediações e apoios necessários. 
A qualidade do nosso serviço, as
sente numa forte política de aten
dimento personalizado, faznos 
ter sempre a resposta adequada 
para todos os nossos clientes - fi
nal, pequeno construtor, grandes 
construtoras e, até, gabinetes de 
arquitetura.

Tentamos corresponder às ne
cessidades do cliente atual que é 
muito mais exigente, acompanha 
o crescimento do mercado e da 
concorrência e que, para além da 
qualidade do produto, valoriza ex
tensivamente a qualidade e diver
sidade do serviço: resposta rápida 
dos serviços, como entregas; boa 
capacidade de resolução de pro
blemas, como um serviço de pós
-venda eficaz; e personalização no 
atendimento, como os projetos 3D 
à medida. Estes são dos aspetos 
mais valorizados pelos nossos 
clientes e que contribuem para a 
sua fidelização.

a empresa disponibiliza ainda 
uma loja online. Quais as vanta-
gens em ter este serviço, tanto 
para o Cliente Como para a em-
presa?

A Casa Peixoto tem vindo a apos
tar numa estratégia omnicanal 
impulsionada pela experiência 
social pandémica desde o final 
do ano passado. O reforço do 
crescimento no mercado digital, 
como resposta às novas necessi
dades e perfis de consumidores, 

faz parte dos nossos planos de 
expansão. Em 2020, otimizámos a 
nossa estrutura logística, para nos 
prepararmos para a explosão das 
vendas online, abastecimento e 
entregas, assim como em termos 
informáticos, de recursos e de es
paço.

Desta forma, temos vindo a acom
panhar as tendências do comér
cio online. A loja online inclui um 
vasto portfolio de produtos para 
a casa; materiais de construção, 
decoração e bricolage, ao serviço 
dos nossos clientes. No decorrer 
deste ano, investimos também no 
mercado profissional com o lan
çamento de uma nova App para 
clientes profissionais do sector da 
construção. Disponível para An
droid e IOS, a App Casa Peixoto 
PRO, permite que estes realizem 
as suas encomendas com levan
tamento nas diferentes lojas da 
Casa Peixoto, ter acesso a preços 
exclusivos, consultar as faturas, 
encomendas e cotações em aber
to, assim como acompanhar a 
evolução da conta corrente.

Atualmente disponibilizamos mais 
de 20 mil artigos online, de dife
rentes segmentos, desde salas de 
banho, pavimentos e revestimen
tos, jardim, lar e bricolage, e apre
sentamos várias soluções para 
a remodelação da casa, dando 
resposta aos consumidores que 
valorizam a funcionalidade, con
forto e a experiência de compra 
não presencial, e acompanhando 
as tendências do comércio online.

Recentemente, lançámos o Outlet 
online que disponibiliza várias ga
mas de produtos e permite usufruir 
de descontos durante todo o ano, 
um projeto que nasce com o obje
tivo de ter um conceito adequado 
ao ambiente web, muito sensível 
aos preços, sendo inovador no 
sector dos materiais de constru
ção.

Que objetivos e perspetivas tem 
a Casa peixoto para o futuro?

No final deste ano, vamos abrir 
uma nova loja em Paranhos, na 
Circunvalação, próximo ao Par
que Nascente, no Porto. Esta 
será a maior loja da Casa Peixo

das, ao melhor preço, tanto para o 
cliente profissional como particular. 
Atualmente, dispomos de 6 lojas em 
Portugal (Braga, Viana do Castelo, 
Guimarães, Aveiro, Porto e Lisboa), o 
que demonstra a nossa capacidade 
de crescimento sustentável ao longo 
das várias décadas. 

Quais são as prinCipais áreas de 
negóCio da Casa peixoto? Que 
produtos ComerCializam?

Há 45 anos que, na Casa Peixoto, se 
procura apaixonadamente apresen
tar todo o tipo de soluções. Acom
panhamos os nossos clientes desde 
as primeiras fundações da sua casa, 
aconselhando os melhores materiais 
de construção e de decoração, desde 
a laje e estrutura da casa, às últimas 
tendências de pavimentos, cozinhas 
e produtos de casa de banho, e ter
minando com os pequenos porme
nores de decoração e bemestar, as
segurando a comercialização destes 
produtos, dando especial preferência 
aos fornecedores nacionais.

atualmente Com vários show-
-rooms, de Que forma é Que a em-
presa e os Clientes benefiCiaram 
destes espaços?

As próximas lojas, como a nova loja 
do Porto, irão continuar a espelhar o 
mais moderno layout e design de loja, 
com ambientes e exposição seme
lhantes às restantes lojas Casa Pei
xoto, mas sempre com um “upgrade” 
para que a experiência em loja seja 
cada vez mais positiva. Esta “imagem 
de marca” das lojas Casa Peixoto  
lojas esteticamente apelativas, bem 
localizadas e com bons acessos, e 
com um conceito de exposição inova
dor, dinâmico e para todos os gostos, 
colocanos na vanguarda das tendên
cias do mercado. As lojas refletem as 
tendências internacionais de novas 
tecnologias de materiais e de tendên
cias, e traduzem esta experiência na 
modernidade, design e conforto do 
showroom. Criamos tendências, em 
Portugal, proporcionando aos nossos 
clientes a exposição ideal dos produ
tos para que se sintam confortáveis 
nas suas opções de escolha.

para além do ComérCio duma alar-
gada gama de produtos, Que ou-
tros serviços são disponibilizados 
aos Clientes?
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isolamento térmico pelo exterior 
(ETICS), além de definir diferen
tes metodologias de teste para 
materiais e sistemas, reforçando 
a premissa anterior, define ain
da diferentes tipos de exigências 
em função da altura do edifício, 
sendo a altura delimitadora 28 
metros. No caso de edifícios 
com altura superior a 28 metros, 
existe uma exigência acresci
da de reação ao fogo do ETICS, 
bem como de isolamento térmi
co, que não deverá ser inferior a 
Bs2,d0. De notar que em edifícios 
com altura inferior a 28 metros, a 
exigência é menor e diferenciada 
no que diz respeito à performance 
do sistema e do isolamento térmi
co (ver quadro abaixo).

Os sistemas webertherm comfort 
e webertherm mineral da Weber, 
com isolamento térmico de lã de 
vidro e de lã de rocha, respetiva
mente, dão resposta e superam 
as exigências do Regulamento 
de Segurança Contra Incên
dios em Edifícios. Estes siste
mas, além da excelente reação 
ao fogo que apresentam e que 
permitem a sua aplicação em 
edifícios inclusive em altura su
perior a 28 metros, têm também 
uma forte componente susten
tável, uma vez que incorporam 
uma elevada percentagem de 
materiais reciclados, aproxima
damente 75%, e são totalmente 
recicláveis no final de vida. Não 
menos importante, possuem 
uma excelente performance tér
mica (baixa condutibilidade) ga
rantindo conforto durante toda a 
vida útil do edifício. Tenha con
forto e segurança, com ETICS!

SaintGobain Portugal, S.A.
Rua da Carreira Branca
Zona Industrial de Taboeira
3800055 Aveiro
Site: www.construir.saintgobain.pt

artigo>>>

> Vamos falar sobre as vantagens do ETICS?
Carolina Mateus, Gestora de Produto na Saint-Gobain Portugal

O isolamento térmico pelo exterior 
(ETICS) além do conforto térmi
co que proporciona, permite dar 
resposta a outros vários propósi
tos como é o caso da eficiência 
energética e da sustentabilidade, 
em consequência das meno
res necessidades de consumo 
de aquecimento/arrefecimento 
aliadas a escolhas de materiais 
naturais, reciclados e recicláveis 
que constituem o próprio siste
ma, respetivamente. Além disso, 
diminui patologias associadas a 
pontes térmicas, resultado da sua 
aplicação de forma contínua ao 
longo de toda a fachada, sendo 
que esta última impacta direta
mente e de forma positiva num 
maior aproveitamento da área útil 
do edifício e da sua contínua habi

nível dos materiais como dos sis
temas utilizados na construção, 
tendo em vista uma maior prote
ção e segurança dos utilizadores 
dos espaços. Poderseia pensar 
que as escolhas de materiais com 
bom comportamento ao fogo re
sultariam numa performance sa
tisfatória quando incluídos num 
mesmo sistema, mas é impor
tante termos presente que esse 
raciocínio nem sempre é linear e 
que o elemento que tem maior in
fluência, por exemplo, no caso do 
ETICS, é o tipo de placa de isola
mento térmico considerada.

Notese que a legislação em vi
gor no Regulamento de Segu
rança Contra Incêndio em Edi
fícios, no caso de sistemas de 

tabilidade durante a aplicação do 
ETICS (em reabilitação). Por fim, 
este sistema pode ainda resultar 
num melhor isolamento acústico, 
diminuindo a transmissão de ruí
do vindo do exterior e que nor
malmente provoca incómodo no 
interior.

A tipologia de materiais e produ
tos escolhidos para a composição 
do sistema não só tem impacto na 
performance térmica e acústica 
obtida, mas também na reação ao 
fogo que confere à fachada, esta 
proteção é conseguida quando 
utilizada lã mineral como placa 
de isolamento. Atualmente, e de 
forma bastante global, tem havido 
uma maior preocupação com o 
comportamento ao fogo, tanto ao 

Edifícios de
média altura

Sistema completo B-s3,d0 B-s2,d0
E B-s2,d0Isolante térmico

Edifícios com 
altura > 28m

webertherm
comfort

Sistema completo B-s1,d0 B-s1,d0
A2-s1,d0 A1Isolante térmico

webertherm
mineral

Verificação das exigências regulamentares quanto à reação ao
fogo em fachadas com ETICS (Portaria  135/2020, artigo 7.º)
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artigo>>>

> Argamassas técnicas no mundo da reabilitação
Cristiana Bonifácio, Direção Técnica e Industrial da LENA® ARGATECNIC

Reabilitar é tratar, cuidar, valo
rizar, criar novas imagens e so
luções, desenvolver e revigorar 
espaços antigos. É com toda esta 
harmonia que surgem as solu
ções LENA® ARGATECNIC. Uma 
gama de produtos que se com
pleta, que interage entre si em 
perfeita união, deixando o edifica
do existente falar por si, manten
do a sua identidade.

reabilitação à base de Cal

Toda a gama de produtos de cal, 
enquadrase na reabilitação de 
suportes antigos, de fraca resis
tência, constituídos muitas vezes 
por elementos de pedra. Esta 
gama concilia produtos de base 
(para enchimento/consolidação), 
produtos de revestimento (rebo
cos) e de acabamento (capa fina, 
coloridos). Todos estes produtos 
utilizam materiais eco compatí
veis com o suporte, são transpi
ráveis, e contribuem para a sus
tentabilidade do planeta (devido 

é utilizado na grande maioria das 
situações de isolamento térmico 
pelo exterior.

reparação de betão

A gama de reparação de betão 
foi estudada e desenvolvida para 
facilitar a reabilitação em obra, 
apresenta resistências extrema
mente elevadas, dando resposta 
às aplicações mais exigentes. 

São produtos que permitem uma 
rápida conclusão da intervenção, 
dando destaque à argamassa 
LENA® 839 BetDur®, que permite 
num só passo executar três fun
ções: passivação da armadura de 
ferro, enchimento da estrutura de 
betão e acabamento, tudo com a 
rapidez necessária em obra.

impermeabilização

Gama de argamassas desen
volvida para impedir a infiltração 
de água garantindo, não só uma 

à utilização de materiais com re
duzido impacte para o ambiente).

lena® etiCs - isolamento térmi-
Co pelo exterior

LENA® ETICS é um sistema de 
isolamento térmico pelo exterior, 
composto por diferentes cama
das, que confere uma proteção 
de elevado desempenho e du
rabilidade a qualquer fachada, 
permitindo manter a temperatura 
equilibrada no inverno e no verão. 
Especial destaque para o LENA® 
ETICS 824, um dos produtos que 
integra este sistema. 

Para além de ser um produto com 
elevado desempenho ao nível da 
aderência das placas de isola
mento (sejam elas EPS, XPS, lã 
mineral ou cortiça), é igualmente 
uma argamassa fibrada facilmen
te trabalhável e que permite a 
realização da camada de barra
mento armado com total perfei
ção. É um produto versátil e que 

maior durabilidade dos elemen
tos construtivos, como também 
uma melhoria do conforto nos 
ambientes habitacionais. Nes
ta gama destacase o produto 
LENA® 893  impermeabilização 
flexível monocomponente - para 
além da elevada flexibilidade, 
apresenta também excelente 
trabalhabilidade, elevada capaci
dade de impregnação no suporte 
(devido à utilização de matérias
primas micronizadas), consti
tuindo uma solução prática, que 
minimiza erros em obra (mono
componente).

LENARGATECNIC, Lda
Rua dos Castanheiros, 11
Boa Vista
2420415 Leiria
Site: www.lena.pt
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materiais/equipamentos>>>

> ACADEMIA SECIL - A dar forma à construção I Secil

A SECIL acaba de lançar a Aca
demia SECIL, um novo espaço 
virtual dedicado à partilha de co
nhecimento, com webinars sobre 
os mais variados temas do mundo 
da construção, dirigido a todos os 
stakeholders interessados, quer 

nidade para conhecer um pouco 
mais o sector da construção e os 
produtos e soluções de cimento, 
betão, agregados, argamassas, 
prefabricados e cal hidráulica que 
a empresa disponibiliza.

sejam construtores, revendedores, 
aplicadores, arquitetos, projetistas, 
estudantes ou público em geral.

Com um espaço próprio, numa pla
taforma online dedicada, a ACA
DEMIA.SECIL.PT é uma oportu

Com oradores de excelência, do
tados de uma vasta experiência 
no mercado, os webinars da Aca
demia SECIL irão explorar novida
des, transmitir tendências, partilhar 
conhecimentos e sugerir as melho
res soluções para futuros desafios 
profissionais.

Sempre com o foco na construção 
e com direito a perguntas e respos
tas no final, os formatos poderão ir 
desde a simples apresentação de 
um produto, serviço ou solução, 
passando pelo depoimento de par
ceiros e clientes, até à entrevista ou 
mesa redonda com especialistas.

Quanto aos temas, estes serão 
antecipadamente divulgados nas 
redes sociais da SECIL, da SECIL
TEK e no próprio site da Academia 
SECIL. Se, por qualquer motivo, 
não conseguir assistir ao webinar 
na sua totalidade ou em direto, pode 
sempre rever a gravação no site.

Secil
Av. Eng. Duarte Pacheco, 19, 7º
1070100 Lisboa
Tel.: 217 927 100
Email: academia.secil@secil.pt
Site: www.secilgroup.com

> BITURBO: A definir novos standards de rendimento I Bosch

recem potência e controlo incompa
ráveis, facilitando o trabalho versátil. 
São perfeitas para tarefas de apara
fusamento, perfuração e perfuração 
com percussão, e permite um avan
ço extremamente rápido do trabalho 
graças às baterias ProCORE18V, 
excecionalmente potentes, e a um 
motor sem escovas com tecnologia 
BITURBO, oferecendo um binário 
máximo de 150 Nm. A sua Electronic 
Angle Detection engenhosa garante 
sempre o ângulo correto dos parafu
sos compridos e o KickBack Control 
comutável, para trabalhar com ser
ras craneanas, reduz o risco de uma 
reação súbita de força giratória num 
cenário de bloqueio. A bucha metálica 
e carcaça de engrenagem de metal 
tornam o berbequim com percussão 
extremamente fiável e robusto sem
pre que seja realmente importante.

Robert Bosch, SA
Av. Infante D. Henrique, Lotes 2E e 3E 
1800220 Lisboa
Tel.: 808 202 385
Site: www.boschprofessional.com/pt/pt

O desempenho revolucionário 
das novas ferramentas sem fio 
BITURBO Brushless oferece ex
trema potência que se consegue 
sentir. A tecnologia BITURBO ex
clusiva com o novo motor sem es
covas de alto rendimento, explo
ra todo o potencial das baterias 
ProCORE18V para que se possa 
executar até as tarefas mais exi
gentes.

• A Electronic Angle Detection pre
cisa e o KickBack Control comutá
vel permitem um controlo incompa
rável em cada etapa do trabalho.

• Fiável e robusta graças à bucha 
metálica e carcaça de engrena
gem de metal.

As novas aparafusadora/berbe
quim de impacto inteligente, ofe

Novas aparafusadora/berbequim de
impacto inteligente para potência e 
controlo incomparáveis GSB 18V
150 C Professional e GSR 18V150 
C Professional:

• Avanço extremamente rápido do 
trabalho graças a um potente motor 
sem escovas com um binário máxi
mo de 150 Nm e às baterias Pro
CORE18V.
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> B-REPARA - Soluções de reparação de betão I SECILTEK

os processos de perda de características do 
betão armado. Este conhecimento levou ao 
desenvolvimento de alguns materiais e defi
nição de algumas técnicas para intervir em 
betões degradados. Estas metodologias, 
princípios e propriedades dos materiais a 
utilizar numa reparação de betão encon
tramse reunidas na norma europeia EN
1504, que descreve cada método e produto, 

O betão é reconhecido como 
um material de construção ex
tremamente durável, mesmo 
quando submetido a ambientes 
mais agressivos. No entanto, 
essa durabilidade está condi
cionada pelo tipo e frequência 
das intervenções de manuten
ção que são essenciais para 

que o betão mantenha as suas 
características físicas e mecâni
cas inalteradas.

Os fenómenos que atracam o 
betão e/ou as armaduras nele 
contidas são conhecidos e en
contrase muito estudada e do
cumentada as consequências e 

para cada tipo de intervenção.

Ao abrigo desta norma, a SE
CILTEK desenvolveu uma ga
ma de produtos denominada 
BREPARA. Esta dividese em 3 
áreas de atuação: a reparação 
estrutural, que reúne os produtos 
para tratamento de armaduras 
e as argamassas de classes de 
resistência mais elevadas R3 e 
R4; a reparação estética, onde 
se encontram argamassas e 
pastas para reparações pontuais 
de classes R1 e R2; e a proteção 
de superfícies, que vai da prote
ção do betão contra a entrada de 
agentes agressivos ao tratamen
to cromático do betão, quando 
se trata de betões aparentes, 
arquitetónicos, com funções es
téticas.

SECILTEK
Apartado 2
2406909 Maceira LRA 
Tel.: 244 770 220
Email: comercial.seciltek@secil.pt
Site: www.seciltek.com

> Lavatórios VELVET I Sanitana

Funcionais e ergonómicos, os novos Vel-
vet conjugam a mestria portuguesa com a 
essência da estética moderna, num “equilí
brio de linhas e formas, luzes e sombras”. 
Os Velvet assumemse desta forma como 
peças de design, com um desenho rigoroso 
que não descura a preocupação pelos deta
lhes mais suaves e humanizados.

A versatilidade desta coleção está atestada 
nas possibilidades de escolha, não só em 
medidas  60, 80, 90 e 100, 120, 140 e 160 
cm de comprimento  como possibilidades 
de aplicação  os Velvet podem ter aplicação 
mural ou de encastre sobre móvel. É ainda 
possível optar por furo para torneira  tanto 
nas versões murais como de encastre  e 

A empresa portuguesa, pre
sente em 45 mercados, apre
senta uma das suas mais 
recentes gamas de lavatórios 
em solid surface. Os Velvet 
juntamse ao portfolio da mar
ca e prometem fazer as de
lícias dos apaixonados pelo 
design contemporâneo.

Com design da autoria do 
prestigiado designer italia
no Antonio Bullo, que assina 
o desenho dos produtos da 
marca, a oferta da Sanitana 
fica agora complementada 
pelos Velvet, uma coleção de 

lavatórios ultramodernos, com 
cuba retangular e 7 medidas 
diferentes. 

Para a Sanitana, a aposta no 
solid surface parece ganha. 
Intrinsecamente higiénica, a 
superfície nãoporosa e suave 
deste material evita a prolifera
ção de fungos e assegura uma 
limpeza fácil. Uma composição 
única de minerais e resinas dá 
ao solid surface a sua reputa
ção de durabilidade. É um ma
terial incrivelmente resistente às 
agressões diárias, sendo tam
bém igualmente fácil de reparar. 

por um toalheiro embutido  nes
te caso apenas as versões mu
rais. Adicionalmente, as versões 
de 100, 120 e 140 cm podem ter 
posições diferentes de cubas (ao 
centro, à esquerda ou à direita).
 
A empresa procurou também 
com estes lavatórios uma maior 
integração com algumas das 
suas gamas de mobiliário para 
casadebanho, o que se atesta 
no facto de serem plenamente 
compatíveis com as coleções de 
móveis ao chão Arden e Hara-
pan e a sua coleção de móveis 
suspensos Tahoe (e adicional
mente também com o móvel ao 
chão Weza  neste caso apenas 
na versão de 80 cm).

Sanitana  Fábrica de Sanitários 
de Anadia, SA
Apartado 45
3781909 Anadia
Tel.: 231 519 500
Site: 
www.sanitana.com/pt/lavatoriosvelvet
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> Encomendar betão nunca foi tão fácil! I Portal Unibetão

pida, fácil e eficiente.

No dia de entrega do betão recebe 
um alerta por SMS e/ou email com 
a informação da saída do transpor
te, previsão de chegada e um link 
para poder acompanhar o trajeto 
em tempo real. Com esta informa

ção pode poupar tempo, dinheiro 
e evitar problemas. Após a entrega 
do betão, e ainda em obra, é tam
bém possível confirmar a data e 
hora da próxima entrega.

Com o Portal Unibetão pode con
sultar a qualquer momento as suas 
obras e ter uma visão contínua e 
integrada sobre o abastecimento e 
o planeamento da obra. Consegue 
ter informação em tempo real sobre 
as obras em curso, estado de for
necimentos, histórico e planeamen
to das entregas futuras, horas de 
chegada e saída de transporte.

Os equívocos, os desencontros e 
o tempo perdido vão deixar de fa
zer parte do seu diaadia. Agora já 
vai poder ter maior controlo, menos 
desperdícios e menos custos.

Unibetão
Av. Eng. Duarte Pacheco, 19, 7º
1070100 Lisboa
Tel.: 217 927 100
Email: geral.unibetao@secil.pt
Portal de Clientes: unibetao.secil.pt 

No Portal Unibetão já pode ter 
acesso à página exclusiva da 
sua obra, seguir as suas en
comendas de betão e ainda 
agendar próximas entregas. 
Tudo à distância de um clique 
no seu computador ou smar
tphone.

Para realizar o agendamento faça 
o seu pedido a um comercial da 
Unibetão. Com a proposta recebe 
logo o código de seguimento para 
introduzir no Portal Unibetão e 
aceder à sua página exclusiva de 
cliente. Nesta página terá acesso 
a toda a informação de forma rá

materiais/equipamentos>>>
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> FONODAN BJ - Isolamento Termoacústico de Tubagens I Danosa

reticulado, termosoldado à anterior. 
Acusticamente, o FONODAN BJ 
aporta massa acústica ao tubode
queda, removendo as frequências 
de ressonância.

As principais vantagens do FONO
DAN BJ são:

• Isolamento autoadesivo de fácil 
aplicação;

• Fortalece a união entre tubos;

• Isolamento térmico na conduta;

• Elasticidade no sistema, evitando 
ruídos estruturais;

• Conforto acústico, diminuição do 
ruído traduzida pela perda de inser
ção IL=17 dBA;

• Amortece as vibrações ao adicio
nar massa acústica ao tubo.

Danosa
Zona Industrial da Zicofa
Rua da Sismaria, Lote 12
2415809 Leiria
Tel.: 244 843 110
Email: portugal@danosa.com
Site: www.danosa.com

O papel dos isolamentos acústicos 
é imprescindível quando se trata 
de obter a redução de ruídos num 
edifício.

O FONODAN BJ é um produto 
bicamada formado por uma mem
brana autoadesiva de alta densida
de e um polietileno quimicamente 

Nos dias que correm, com o stress 
e a agitação diária inerente aos no
vos tempos, o período de descan
so é fundamental e, para isso, não 
deveria ser interrompido. Quantas 
vezes já escutou o ruído provocado 
pelas descargas dos autoclismos 
dos seus vizinhos na sua própria 
casa? Sabia que o desempenho 

acústico é o principal motivo de 
reclamação em ambientes hotelei
ros?

A Danosa desenvolve este pro
duto de maneira a que lhe possa 
proporcionar o descanso que tan
to merece na plenitude do seu lar, 
sem qualquer tipo de incómodos. 

FÁCIL  
APLICAÇÃO

AUTOADESIVO

Novos AssociAdos
APcMc

Praça Francisco sá carneiro, 219, 4 dtº
4200-313 Porto

tel: 225 074 210
e-mail: geral@aPcmc.Pt

site: www.aPcmc.Pt



19




