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Pastas e pós

Cobre gotelé

Cobre gotelé a rolo

Pasta de alisar a rolo

Pasta de alisar

Suporte de interior:
Qualquer superfície irregular 

Cobre o gotelé e superfícies
irregulares 

Ferramentas necessárias:

 
   

Espátula
Para aplicar o produto
e aplicar

Pano
Para limpar
e secar o suporte

1 2

3 4

Disponível em pó (requer preparação)

Disponível em pasta (pronto a usar)

Lixa
Para conseguir
um acabamento fino

Talocha
Para alisar
o produto

Aplicação com rolo,
Alisa facilmente 

Cobre o gotelé
e superfícies
irregulares 

Ferramentas necessárias:

 
   

1 2

Espátula
Para retirar o excesso

do produto

Rolo
Para a aplicação

do produto 

 
   

1 2

Espátula
Para retirar o excesso

do produto

Rolo
Para a aplicação

do produto 

Pronto a usar

Ferramentas necessárias:Pronto a usar

Gesso, pladur; cimento;
pintura, ladrilho

Suporte de interior:

Aplicação com rolo 
Alisa facilmente

Gesso, pladur, pasta,
cimento, pintura e ladrilho 

Suporte de interior:

Elimina as pequenas
irregularidades
até 2 mm.

Ferramentas necessárias:

Espátula 8-15 cm

Para aplicar
o produto e encher
as fissuras 

2 Lixa

Para conseguir
um alisado perfeito 

 

   

4

Em pó Em pasta

Pronto a usar

Escova

Para limpar
e preparar o suporte
facilitando a aderência
do produto

1 Talocha 

Para alisar e retirar
o excesso do produto
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Preparação:
Respeitar as indicações
do fabricante 
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Pastas e pós

Pasta de reparação e cimento cola universal

Pasta de encher. Acabamento liso 2 em 1

Reparação de fissuras

Suportes de interior e exterior
(superfícies húmidas), pedra, cimento;
mármore, argamassa e ladrilho.

Enche sem cofragem,
degraus, escadas….

Enche buracos e fissuras

Veda gonzos e armários
de portas

Pega

Veda

Enche

Iguala

Suportes de interior: pedra, cimento,
mármore, ladrilho.

pedras, gesso, pladur,
pasta, cimento,
mármore, ladrilho.

Suporte interior: 

Enche buracos
e fissuras de 10 mm

Ferramentas necessárias:

4 Lixa
Para deixar
o suporte mais liso 

3 Espátula 8-15 cm
Para aplicar o produto
e encher as fissuras 

Em pó Em pasta

Pronto a usar

 

   

Escova
Para limpar o pó
e melhorar
a aderência do produto
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Preparação:
Respeitar as indicações
do fabricante

Raspador triangular
Para abrir e preparar
a fissura 

111

35
Para melhorar
o acabamento
aplique uma pasta
de alisar

Pasta de reparação Cimento cola universal

Pasta ultra leve 

Não é necessário lixar

Enche gretas
e fissuras até 5 cm

Ferramentas necessárias:

Escova

Para limpar
o pó e melhorar
a aderência
do produto

Raspador
triangular 

Para abrir
e preparar
a fissura 

Pronto a usar
321

Espátula

Para aplicar
o produto


