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sistema DRY120 POOL

Sistema DRY120 POOL de lâmina totalmente aplicada com cimento cola C2 TE S1-S2 em capa fina.
Lâmina impermeabilizante multicapa especialmente concebida para garantir a total estanquidade do tanque, quer
em obra nova, quer em trabalhos de restauro. Resolve a impermeabilização de todo o tipo de piscinas, cisternas
e depósitos de água em geral, através da instalação aplicada, sem necessidade de ferramentas ou produtos
especiais. A sua versatilidade faz com que não seja necessário retirar, na maior parte dos casos, o revestimento
cerâmico existente. Não precisa de preparações prévias complexas do suporte nem de ferramentas ou produtos
habitualmente externos à obra.

lâmina

DRY120
POOL
≤5 %

1,2 mm

A única lâmina
que se fixa com
cimento cola em
cima de grés antigo
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515 g/m2

Formada por uma dupla folha de EVAC extrudida e revestida
com fibras nos dois lados. Ambos permitem uma fixação ótima
através da adesão da lâmina ao cimento cola C2 TE S1-S2
utilizado na instalação. As juntas devem realizar-se topo a topo,
vedando-as com a ajuda da DRY50 BANDA e do nosso vedante
de juntas SEAL PLUS.

As fibras do geotêxtil especial da lâmina drenam o vapor de
água produzido durante a retração plástica do cimento cola
(endurecimento), o que evita a aparição de bolhas e garante
uma fixação 100 % resistente em comparação com qualquer
outro sistema de impermeabilização.

vantagens do sistema
SEM DESENTULHAR
Em trabalhos de restauro, pode ser instalado diretamente sobre a
cerâmica existente, grés, etc. Esta característica tem várias vantagens:
poupa tempo de execução, diminui os custos da mão de obra, evita ter
de refazer o tanque e ganha em termos de limpeza.

INSTALAÇÃO COM CIMENTO COLA
A instalação é tão simples que não requer experiência prévia. A lâmina
aplica-se diretamente ao suporte com cimento cola da classe C2 TE
S1-S2. Só é necessário um adesivo especial no caso de suportes muito
concretos, como o metal, o PVC, a madeira, etc.

SEM TEMPOS DE ESPERA
O nosso sistema permite poupar tempo, já que, uma vez instalada
a lâmina, pode iniciar-se o processo de revestimento.

EVITA FISSURAS
A lâmina, graças à sua construção especial, permite dessolidarizar os
movimentos por pressão de água no interior do tanque, evitando a
aparição de fissuras ou gretas no revestimento final, normalmente de
mosaico vítreo (grés), assim como o desprendimento do mesmo.

ESPESSURA MÍNIMA
Graças à reduzida espessura da lâmina (1,2 mm), o aumento do tanque
é mínimo, chegando, no máximo, a 2 cm em total, incluindo o material
de revestimento.

LÂMINA FLEXÍVEL E ELÁSTICA
Ao ser flexível e elástica, permite um acabamento perfeito de todos
os ângulos, meias-canas, esquinas e degraus.

SOLUÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS
Graças aos nossos adesivos SEALPLUS e BIPLUS, garantimos uma
total estanquidade na união entre a lâmina e os pontos mais críticos,
sobretudo naqueles que requerem um reforço da impermeabilização,
tais como os impulsores, skimmers e projetores.

EVITA FILTRAÇÕES POR PRESSÃO NEGATIVA
O geotêxtil especial da superfície posterior é capaz de drenar a
humidade que se pode filtrar através do tanque, por inversão do
impulso (de fora para dentro).

PERMITE REPARAÇÕES PARCIAIS
Permite a reparação de zonas críticas ou de pontos específicos do
tanque da piscina.

LÂMINAS INTACTAS FACE ÀS CONDIÇÕES
METEOROLÓGICAS
Ao contrário do que acontece com os produtos de impermeabilização
líquidos, a lâmina DRY120 POOL não é afetada pelas precipitações
durante o processo de instalação, o que permite garantir uma execução
perfeita da obra e evitar gastos extras, tanto em termos de tempo como
em mão de obra.
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características da lâmina DRY120 POOL
As lâminas REVESTECH® têm
uma GARANTIA de 10 anos a partir
da data da fatura emitida. Para
obter mais informações sobre as
nossas garantias, contacte o nosso
departamento comercial.

alta dessolidarização / crack bridging
EVITA FISSURAS E
DESPRENDIMENTOS DO
REVESTIMENTO
Com o tempo, a pressão exercida
pela água nas paredes do tanque
provoca a aparição de gretas. Além
de garantir uma estanquidade
absoluta, a lâmina DRY120 POOL
impede que estes movimentos de
compressão sejam transferidos
ao material de acabamento e
que o afetem, evitando, assim,
desprendimentos e fissuras. A
lâmina absorve os movimentos
típicos das piscinas, mantendo a
superfície perfeita.

CR

ACK BRIDGING

As fibras especiais
fecham as fissuras
e evitam que se
transmita o movimento
entre capas

compensação da pressão de vapor no tanque
Especialmente concebida para
drenar a humidade que se acumula
atrás do suporte. O geotêxtil da
superfície posterior permite a
circulação de ar entre o substrato/
revestimento antigo e a lâmina
DRY120 POOL, facilitando o
endurecimento do cimento cola,
devido à evacuação das moléculas
de vapor de água, e evitando, assim,
a formação de bolhas.

DRY120 POOL é
capaz de drenar a
humidade e o vapor
que entram no tanque
por pressão negativa,
de fora para dentro,
mantendo o substrato
completamente seco.

ph
ph

ph
ph

resistente ao ph baixo e aos cloretos
A nossa lâmina DRY120 POOL
oferece resistência total aos meios
ácidos (ph baixo), cloros e clorações
salinas, não sofrendo, por isso,
qualquer degradação com o passar
do tempo e garantindo, assim, uma
estanquidade perfeita de todo o
sistema.
ph
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detalhes construtivos DRY120 POOL
obra nova
1. Revestimento
2. Cimento cola classe C2 TE S1-S2
3. Lâmina DRY120 POOL
4. DRY50 BANDA 13X30
5. Adesivo SEALPLUS
6. Suporte
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Revestimento

restauro

Cimento cola classe C2 TE S1-S2
Lâmina impermeabilizante

DRY120 POOL

Cimento cola classe C2 TE S1-S2

1. Revestimento
2. Cimento cola classe C2TE S1-S2
3. Lâmina DRY120 POOL
4. DRY50 BANDA 13X30
5. Adesivo SEALPLUS
6. Revestimento antigo
7. Suporte

Suporte
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7
Revestimento
Cimento cola classe C2 TE S1-S2
Lâmina impermeabilizante

DRY120 POOL

Cimento cola classe C2 TE S1-S2
Revestimento antigo
Suporte
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instalação
Antes de começar a instalar a lâmina, deverá ter em conta o suporte ao qual esta se irá fixar e saber se se trata de um tanque de piscina novo ou
de uma reforma.
No caso de se tratar de uma piscina nova, é necessário limpar bem o suporte antes de começar a colar a lâmina.
Caso se trate de uma reforma, a primeira coisa a fazer é confirmar que o revestimento esteja estável e firmemente aplicado ao suporte. Depois,
será necessário reparar eventuais gretas, caso haja alguma. Finalmente, deverá limpar todo o revestimento antes de começar a colar a lâmina.

1. Cole a lâmina POOL120 sobre o antigo revestimento, suporte
à base de cimento ou gunitagem com cimento cola C2 TE S1-S2,
garantindo que fique completamente aplicada. Não instale, em
circunstância alguma, a lâmina em cimento de cola semiendurecido.
É recomendável começar por revestir as paredes e prosseguir em
direção ao fundo do tanque.

2. Pressione a lâmina com força sobre o suporte utilizando uma
de talocha de plástico. Certifique-se de que toda a lâmina fique
perfeitamente aplicada ao suporte e que não haja nenhuma bolha de
ar, por pequena que seja, para evitar a formação de abaulamentos.

lâminas
topo a topo
com tira
e adesivo

dupla
vedação

3. As lâminas colocam-se topo a topo, sem se sobreporem, e são
vedadas com as tiras DRY50 BANDA 13, que se colam com o adesivo
para juntas SEALPLUS. Devido à espessura do adesivo, utilize uma
talocha ou uma espátula lisa, que não seja dentada, para favorecer o
revestimento de toda a superfície da união.

4. A seguir, realize uma dupla vedação com o adesivo para juntas
SEALPLUS sobre as margens da tira (banda).

5. Após todas as juntas e os remates com os pontos singulares estarem
vedadas*, verifique novamente se as lâminas estão completamente
aplicadas ao suporte.

6. Após verificar a instalação, é a vez de colocar o novo revestimento.
Em relação ao enchimento da piscina, respeite sempre as instruções do
fabricante do cimento cola (de 7 a 14 dias).

*CONSULTE AS SECÇÕES RELATIVAS AOS ENCONTROS E PONTOS SINGULARES (PÁG. 10 A 15).
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7. Trabalho terminado com garantia de qualidade.
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pontos singulares DRY120 POOL
Os pontos singulares são elementos-chave para a correta instalação da lâmina DRY120 POOL.
Sempre que for necessário unir a lâmina a diversos materiais, tais como plásticos, PVC, alumínio, metal, etc., deverá utilizar sempre o nosso adesivo
bicomponente BIPLUS.

encontro com projetores
Reforçámos toda a zona com um corte de lâmina DRY50, que recortámos à medida do projetor e colámos sobre toda a superfície com o adesivo
BIPLUS. É muito importante garantir que toda a zona de união está coberta de adesivo. Para isso, aplique sempre o adesivo com a ajuda de uma
espátula pequena e lisa.

DRY50
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BIPLUS

pontos singulares DRY120 POOL

encontro com tubagens
No caso dos encontros com tubagens, uma vez colocada e vedada a lâmina com o tubo, coloque a peça de reforço DRYTUB passando-a através
do próprio tubo e vedando-a com adesivo BIPLUS. Esta peça, que faz de manga, veda na totalidade o encontro do plástico com a manga. DRYTUB
dispõe de várias medidas de diâmetro.

BIPLUS

DRYTUB
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pontos singulares DRY120 POOL

encontro com skimmers e ralos
Corte a lâmina DRY120 POOL, adaptando-a e colando-a ao suporte. Una e vede os encontros utilizando o adesivo BIPLUS. Complete a vedação
das uniões da lâmina com as tiras DRY50 BANDA utilizando o adesivo para juntas SEAL PLUS.
NOTE BEM: No caso das reformas, é necessário retirar sempre o grés/revestimento antigo de toda a zona, uma vez que a colocação do novo grés/
revestimento topo com topo contra o canto do skimmer requer mais espaço.

SEALPLUS
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BIPLUS

DRY50 BANDA

pontos singulares DRY120 POOL

uniões com elementos metálicos, perfis e vidro
Fixe a lâmina DRY120 POOL de maneira a que fique o mais junta possível dos encontros. Todos os encontros podem ser reforçados individualmente
com as tiras DRY50 BANDA. Por último, para que os materiais fiquem perfeitamente vedados, utilize sempre o adesivo bicomponente BIPLUS.

DRY120 POOL

BIPLUS
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pontos singulares DRY120 POOL
formação de degraus
Os degraus devem ser sempre impermeabilizados. No caso dos degraus quadrados é recomendável efetuar cortes correspondentes a dois
degraus no máximo, em vez de uma peça inteira. Caso tenham uma forma circular, deverá instalar a lâmina corte a corte e degrau a degrau,
adaptando as lâminas à sua circunferência. Posteriormente, vede as juntas com as tiras DRY50 BANDA e o adesivo SEAL PLUS.

degraus quadrados

degraus circulares

DRY50 BANDA
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SEALPLUS

pontos singulares DRY120 POOL
bordas infinitas e canais
As bordas infinitas das piscinas, assim como os canais de evacuação, devem ser sempre impermeabilizados. Caso estas não sejam retas, deverá ir
adaptando a lâmina DRY120 POOL a todo o suporte, efetuando os cortes necessários para a adaptar às formas curvas. Nas uniões, utilize sempre
as tiras DRY50 BANDA 13.

reparação parcial do tanque
Alguns tanques de piscina podem apresentar fissuras/gretas e desprendimentos muito localizados, além de extensões descoladas do suporte. Tais
pontos podem ser reparados individualmente, sem que seja necessário refazer todo o tanque. Para isso, o primeiro passo consiste em limpar a zona
afetada. A seguir, verificamos se o resto do suporte está firme e colamos a lâmina DRY120 POOL utilizando o nosso adesivo bicomponente BIPLUS.

DRY120 POOL

BIPLUS
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NOVIDADE*

sistema DRYWALK

*Produto disponível em breve. Consulte os prazos de entrega.

DRYWALK e DRYWALK FLAT são sistemas de drenagem lineal avançados, 100 % estanques,
que permitem a evacuação das águas superficiais. São aptos para estruturas pavimentadas em
ambientes internos e externos.

RÁPIDA
EVACUAÇÃO E
ACABAMENTO DE
ALTA QUALIDADE

DRYWALK 110
16

&

Escoadouros com desníveis internos
que facilitam a rápida e fácil evacuação da água.
Disponíveis em duas alturas: 70 mm para reformas
e 110 mm para obra nova.

DRYWALK FLAT 70

vantagens e medidas

DESNÍVEIS INTERIORES QUE PERMITEM
A RÁPIDA E FÁCIL EVACUAÇÃO
PONTOS DE EVACUAÇÃO INTEGRADOS
NO CANAL, QUE FACILITAM A EVACUAÇÃO DA
ÁGUA QUE FICA SOBRE A LÂMINA
TOTAL ESTANQUIDADE NAS JUNTAS
DE UNIÃO ENTRE OS CANAIS
ENCONTRO COM A LÂMINA RESOLVIDO,
JÁ QUE DISPÕE DE UMAS ABAS COM
LÂMINA DRY50 VEDADA TERMICAMENTE
ESPESSURA MÍNIMA
FACILIDADE DE MONTAGEM
PESO REDUZIDO
GARANTIA DE ACABAMENTO
DE QUALIDADE REVESTECH
CERTIFICAÇÃO

DRYWALK 110
DRYWALK FLAT 70

1552 mm

125 mm

110 mm
70 mm

1500 mm

218 mm

vista lateral canal

Ø 50
Ø 75

vista em
secção
canal

vista superior canal

97 mm

1495 mm

vista superior ralo
14 mm

13 mm

95 mm

1 mm

97 mm
vista em secção ralo
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produtos do sistema
lâmina impermeabilizante

LÂMINA DRY120 POOL
Lâmina de
impermeabilização
≤5 %

Referência

Apresentação

DRY120 POOL 30

Rolo de 1,5 x 30 m (45 m2)

DRY120 POOL 20

Rolo de 1,5 x 20 m (30 m2)

DRY120 POOL 10

Rolo de 1,5 x 10 m (15m2)

DRY120 POOL 5

Rolo de 1,5 x 5 m (7,5 m2)

Referência

Apresentação

DRY50 30

Rolo de 1,2 x 30 m (36 m2)

DRY50 5

Rolo de 1,2 x 5 m (6 m2)

DRY50 450

Rolo de 1,5 x 30 m (45 m2)

DRY50 75

Rolo de 1,5 x 5 m (7,5 m2)

Referência
DRY50 BANDA 13 X 30

Apresentação
Rolo de 30 m x 12,7 cm

DRY50 BANDA 13 X 5

Rolo de 5 m x 12,7 cm

Referência
DRY80 CORNERIN

Apresentação

DRY80 CORNEROUT

2 un./saco

Referência
DRY TUB 40

Apresentação
1 un./saco

DRY TUB 50

1 un./saco

DRY TUB 63

1 un./saco

DRY TUB 75

1 un./saco

DRY TUB 90

1 un./saco

complementos e pontos singulares
LÂMINA DRY50
Lâmina de
impermeabilização

DRY50 BANDA
Tira de união
para as juntas de
DRY120 POOL
DRY80 CORNERIN/OUT
Reforço impermeável
para ângulos

DRY TUB
Reforço impermeável
para a tubagem

SEALPLUS 6
E
SEALPLUS 0600
Adesivo especial
para juntas

BIPLUS
Adesivo bicomponente
para pontos singulares

2 un./saco

Referência
Apresentação
SEALPLUS 6
Frasco de 6 kg
Rendimento teórico: 1 kg=9 metros lineares de junta.
Rendimento prático de um frasco de 6 kg=40 m² de superfície.
SEALPLUS 0600
Blister de 600 ml
Rendimento teórico: 600 ml=8 metros lineares de junta.
Rendimento prático do blister: 6 m² de superfície.
Referência

Apresentação

BIPLUS

Componente A: 5 kg.
Componente B: 0,5 kg.
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outros sistemas revestech

kits de impermeabilização DRY50
As soluções DRY50 de Revestech podem instalar-se com vários tipos de drenagem e ralos para que o seu
prato de duche seja o prato de duche dos seus sonhos. Tanto pode ter ralo quadrado e quatro desníveis,
como ralo linear e um único desnível (perfurado, liso, revestido, etc.). Ao contrário do que acontece com os
pratos prefabricados, o sistema DRY50 é válido para qualquer medida de duche, sendo uma solução que se
adapta completamente às dimensões da casa de banho.

escoadouros invisíveis LEVEL
Os escoadouros invisíveis, quer os lineares, quer os quadrados, recebem a água dos desníveis e conduzem-na
através das juntas do pavimento até chegar à base level e ao ralo. As características são idênticas às do prato
invisível LEVEL, exceto pelas dimensões mais reduzidas e por ficar enquadrado num duche com desníveis.
Um novo conceito de escoadouro invisível, confortável para o uso e de estética distinta.

prato invisível LEVEL
O prato pré-fabricado LEVEL é invisível porque fica coberto pelo pavimento escolhido. O resultado final é uma
base de duche totalmente plana e ao mesmo nível que o resto da casa de banho. Os desníveis do prato de
duche, ocultos debaixo do pavimento, recebem a água que se filtra através das juntas e conduzem-na até ao
ralo. Inclui um escoadouro de sifão horizontal, situado no centro do prato e possível de colocar a 360°. Um
sistema inovador quanto a duches integrados que se adapta a qualquer estilo. Versátil e eficiente.
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sistema de impermeabilização de coberturas

DRY80

DRY120

ALUDRY

Sistema DRY de lâminas totalmente aplicadas com cimento cola C2 TE S1-S2 em
capa fina. Resolve a impermeabilização de todo o tipo de coberturas por meio da
instalação aplicada de lâminas DRY, sem necessidade de ferramentas ou produtos
especiais. A sua versatilidade faz com que não seja necessário retirar, na maior parte
dos casos, o sistema de impermeabilização existente nem o pavimento. Não precisa
de complexas preparações prévias do suporte nem de ferramentas ou produtos
habitualmente alheios à obra.

sistemas multifunção
ACU200: Sistemas multifunção para impermeabilizar, desacoplar, para a redução dos ruídos produzidos
pelos impactos e para a compensação da pressão do vapor dos suportes. ACU200 é uma geomembrana
produzida com a tecnologia mais recente de extrusão para o fabrico de compósitos. Está formada por 4
capas diferentes que se unem para conseguir satisfazer as necessidades requeridas atualmente pelo Código
Técnico da Edificação (CTE).
DITEC3: Sistema de dessolidarização, drenagem e ventilação de estruturas enterradas. DITEC3 é uma lâmina
nodular de polietileno que incorpora geotêxteis de polipropileno em ambos os lados, unidos sem cola. Ideal
para o desacoplamento de uma ampla variedade de materiais de pavimento.

DRAIN: Sistema de dessolidarização, drenagem e ventilação de estruturas enterradas. DRAIN é uma lâmina
nodular de polietileno com geotêxtil de polipropileno aplicado na parte inferior. Os nódulos têm uma altura
de 10 mm.

sistema respirável de impermeabilização de telhados AIR
AIR é uma membrana multicapa impermeável e respirável, leve e resistente, composta por poliolefinas
termoplásticas. AIR é altamente eficaz para a proteção contra a humidade provocada por infiltrações e evita
a formação de humidade por condensação debaixo de telhados inclinados. É adequada para ser utilizada
debaixo de telhas ou telhado de xisto, em todos os tipos de cobertura inclinada, fria ou quente, sobre base de
betão, de madeira ou de painéis «sandwich».
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trabalhos de referência revestech

Impermeabilização de ameias e coberturas com DRY80 do Castelo de Cocentaina. Alicante (Espanha).

Impermeabilização de terraços com DRY80. CENTRO COMERCIAL CUADERNILLOS DE ALCALÁ DE HENARES. Madrid (Espanha).

Impermeabilização de terraços com DRY80. IBEROSTAR LANZAROTE PARK****. Lanzarote (Las Palmas, Ilhas Canárias, Espanha).

Impermeabilização de terraços com DRY80. IBEROSTAR ANTHELIA*****. Costa Adeje (Tenerife, Ilhas Canárias, Espanha).

Impermeabilização de terraços com DRY80. MELIÁ GORRIONES FUERTEVENTURA****. Fuerteventura (Las Palmas, Ilhas Canárias, Espanha).
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Impermeabilização de casas de banho com DRY50, piscinas com DRY120 POOL e varandas com DRY80. Suitopía **** Sol y Mar Suites Hotel. Calpe (Espanha).

Impermeabilização de zonas húmidas com DRY50. RAFA NADAL ACADEMY DE MALLORCA. Manacor (Maiorca, Espanha).

Impermeabilização de zonas húmidas com DRY50. HOTEL BROWN’S DOWTOWN***. Lisboa (Portugal).

Impermeabilização de terraços com DITEC3 e de zonas húmidas com DRY50. HOTEL EUROSTARS TORRE SEVILLA*****. Sevilha (Espanha).

Impermeabilização de terraços e zonas húmidas com DRY50. HOTEL SARDINERO****. Santander, Espanha.
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Impermeabilização de piscinas exteriores com DRY120 POOL. SHA WELLNESS CLINIC*****. Albir (Alicante, Espanha).

Impermeabilização de piscinas com DRY120 POOL. OCEAN DRIVE APARTMENTS. Benidorm (Alicante, Espanha).

Impermeabilização de piscina exterior com DRY120 POOL. HOTEL MARINA RESORT BENIDORM****. Benidorm (Alicante, Espanha).

Impermeabilização de piscinas com DRY120 POOL. IBIZA GRAN HOTEL*****. Ibiza (Ilhas Baleares, Espanha).

Impermeabilização de piscina climatizada com DRY120 POOL. EDIFÍCIO DE LUXO em frente ao Estádio do Benfica. Lisboa (Portugal).
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Impermeabilização de piscinas exteriores com DRY120 POOL. Apartamentos de luxo SHA WELLNESS. Albir (Alicante, Espanha).

Duche de cerâmica com prato invisível LEVEL.

Duche de cerâmica com prato invisível LEVEL.

Duche de cerâmica com prato invisível LEVEL.

Duche de cerâmica de microcimento, kit de impermeabilização DRY50.
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revestech formação

revestech formação é o compromisso

que temos com a nossa rede de instaladores.
Todos os meses organizamos cursos e seminários
gratuitos nas nossas instalações de forma a ampliar
os conhecimentos profissionais e a dar a conhecer
os nossos sistemas de impermeabilização.
Cursos para os quais conferimos acreditação com
um diploma de
instalador oficial Revestech.
Além disso, realizamos jornadas técnicas e cursos
à medida em empresas e também em escolas
profissionais técnicas situadas em qualquer lugar
da nossa zona geográfica.

Para inscrições prévias
e/ou mais informações:

dlaranjo@revestech.com
(+35) 1919946938
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Inovação
desde sempre

Alianças estratégicas
e internacionais

A Revestech é a marca em que o Grupo Nietos de Miguel
Martínez Ramírez aposta para o futuro. A nossa filosofia, que se
baseia, fundamentalmente, na inovação empresarial, levou-nos
a desenvolver o estudo e a produção de materiais plásticos
para os mais variados setores profissionais desde 1945, ano em
que o grupo começa o seu trajeto como produtor de têxteis
plásticos em Alicante.

As alianças de produção constituem um dos pilares do nosso
negócio São muitas as marcas de reconhecido prestígio
nacional e internacional que confiam em nós para fabricarmos
as suas lâminas impermeabilizantes, o que leva a que a
inovação das nossas soluções chegue a muitos pontos do
mundo.

Somos
fabricantes

Aposta pela
qualidade

Ao longo da nossa vasta trajetória fomos acumulando a
experiência que nos permite apresentar-nos hoje como
fabricantes de uns sistemas construtivos revolucionários.
Com a nossa marca, Revestech, conseguimos situarnos como um parceiro de confiança entre arquitetos,
encarregados de obras, empresas de construção e de
instalação ao resolvermos os mais variados problemas de
impermeabilização, dessolidarização, acústica e drenagem,
oferecendo-lhes um conjunto de soluções práticas e eficazes.

As nossas lâminas de impermeabilização contam com a
marcação CE, que garante o cumprimento da legislação
obrigatória em matéria de requisitos essenciais. Todos os
nossos sistemas estão sujeitos a uma rastreabilidade que
nos permite identificar e registar cada produto desde o seu
momento de fabrico até ao fim da cadeia de comercialização.
Para isso, realizamos os ensaios laboratoriais necessários com
as nossas lâminas para certificarmos todos e cada um dos
nossos produtos.

Sistemas homologados por:

CSTB AIMPLAS AITEX TCNA IAPMO

Sistemas
inovadores

Desenvolvimento
sustentável

Os nossos sistemas ocupam um lugar absolutamente inovador
no mercado. O material fibroso das nossas lâminas garante
a fixação à cerâmica com cimento cola, permitindo aos
profissionais prescindir da capa de compressão durante a
instalação e transformando o seu trabalho em algo tão simples
como um simples revestimento cerâmico.

Na Revestech acreditamos profundamente no
desenvolvimento sustentável e, nesse sentido, criámos um
conjunto de boas-práticas que nos permite reduzir o impacto
da nossa atividade no ambiente, como, por exemplo, no
que diz respeito à gestão dos resíduos, que separamos por
origem (por matéria ou mistura) para procedermos à respetiva
reciclagem.

Investigação
constante
A nossa paixão por reinventar os espaços é o que nos impele
a não deixar de investigar em novas soluções que possam
multiplicar as possibilidades dos projetos arquitetónicos. O
nosso departamento de investigação e desenvolvimento
estuda e põe à prova novos projetos no nosso laboratório
antes de serem lançados no mercado.
Paralelamente, contamos com um convénio de colaboração
institucional com o Departamento de Química da UA
(Universidade de Alicante) para realizarmos, em regime de
parceria, ensaios relacionados com os nossos produtos.

FABRICADO
EM ESPANHA
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