
BETONILHAS

Argamassa de regularização e 
enchimento de pavimentos. 
Argamassa leve com 
incorporação de agregados 
de cortiça. Argamassa 
autonivelante para 
regularização de pavimentos 
em camada fina.
Betonilha ensacada e a granel; 
Betonilha ecoCork; SecilPlan 315
Secil Argamassas e Unibetão

GAMA DE ARGAMASSAS 
REABILITA

Toda a gama de argamassa 
para reabilitação que vai 
desde consolidação, reboco, 
acabamento, reparação, etc. 
Algumas das soluções de 
renovação são à base de cal 
hidráulica natural.
Reabilita e Reabilita Cal
Secil Argamassas

ACABAMENTOS

Argamassa para renovação de 
suportes interiores pintados, 
permitindo a aplicação de 
acabamentos estanhados 
sobre acabamentos texturados 
antigos.
FIXDUR; SecilTEK PK 06
Secil Argamassas

BLOCOS 

Blocos fabricados com betão de 
alta qualidade oferecendo uma 
grande variedade de soluções 
técnicas e estéticas, graças à 
diversidade de cores e texturas. 
Este tipo de blocos permite o 
imediato acabamento final da 
alvenaria, sem recurso a reboco 
ou pintura.
Bloco ArgiSplit®
Argibetão

CIMENTOS COLA

Cimento cola para colagem de 
cerâmicos e rocha ornamental 
em exteriores e de renovação 
de cerâmicos sobre cerâmicos 
em interiores. 
Argamassas coloridas para 
betumação de juntas.
Adhere Flex; Adhere Cor e 
Adhere Cor Flex
Secil Argamassas

IMPERMEABILIZANTES

Argamassa de base cimentícia 
para a impermeabilização de 
reservatórios de água, paredes 
enterradas pelo interior, 
piscinas, tanques, zonas 
húmidas e suportes fissurados 
no exterior de edifícios. 
Impermeabilização elástica sob 
a forma de membrana líquida 
pronta a usar para coberturas 
em betão e fibrocimento.
SecilTEK Hidrostop; SecilTEK 
Hidrostop Flex; SecilTEK 
Hidrostop Elástico
Secil Argamassas

REBOCOS 

Argamassa seca de aplicação 
manual para a execução de 
rebocos de acabamento areado 
em paredes e tectos interiores e 
exteriores.
RHP Manual
Secil Argamassas

BETÃO COLORIDO

Betão resultante da 
incorporação de pigmentos 
especiais ao betão corrente, 
que lhe conferem cores com 
diferentes tonalidades.
Betão Unicolorido
Unibetão

SISTEMAS ETICS

Sistemas de Isolamento 
Térmico pelo Exterior nas 
opções EPS, XPS e Cortiça.
Adhere Vit; Adhere Vit FibraFlex; 
Adhere Vit EcoCork; Flexdur; 
Revdur
Secil Argamassas

BETÃO ENSACADO

Betão estrutural e 
arquitectónico indicado para 
a execução de elementos 
estruturais ou construções 
de betão à vista em paredes e 
pavimentos.
SecilTEK Betão Branco; 
SecilTEK Betão cinzento
Secil Argamassas

ISOLAMENTO TÉRMICO 
PROJECTADO

Reboco térmico projectável 
com agregados de muito baixa 
densidade para a execução de 
isolamento térmico de edifícios 
pelo exterior e interior.
ISODUR
Secil Argamassas

TELHAS E ACESSÓRIOS

Telhas em betão são uma 
opção de elevada resistência e 
durabilidade. A maior dimensão 
das telhas faz com que a 
aplicação seja mais rápida, com 
economia de mão-de-obra e 
acessórios de suporte. A nova 
formulação, mais leve, permite o 
seu uso, mesmo na reabilitação 
de edifícios antigos.
Telha Lisa; Telha Granulada; 
Telha Estrela; Acessórios: sem 
encaixe, com encaixe, ripa 
metálica e ripa pré-esforçada.
Argibetão



10%
DESCONTO

EM MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO

Aproveite 
para renovar

e poupar!

A Empresa Secil, Companhia Geral de Cal e Cimento selecionou um conjunto de 
materiais de construção, ideias para a sua obra de renovação / reabilitação, com 
10% de desconto sobre o preço de venda, disponível nos pontos de venda que 
lhe indicamos

A Secil reserva-se o direito de suspender a participação no programa, sem aviso prévio.

Apresente este folheto nas Empresas
para ter direito a este desconto

Revendedores

 Estância do Areeiro
Rua Actriz Virginia 8 - A
Alto do Pina
1900-027 Lisboa
Telf: 21 848 48 28

 J.J.Figueira
Rua Marquês Fronteira 70-A 
1070-299 LISBOA 
Telf: 213 832 734

 José Maria Certo Loureiro
Rua Sebastião Saraiva Lima 105
1170 Lisboa
Telf: 21 814 1000

 VIANA & SOUSA
Rua José Estêvão 68 
1150 Lisboa
Telf: 21 354 6545

Empresas Grupo Secil

 Secil - Serviços Centrais
Tel. - 217 927 100
www.secil.pt

 Secil Argamassas
Tel. 244 770 220
www.secilargamassas.pt

 Secil Britas
Tel. 217 927 100
www.secilbritas.pt

 Argibetão
Tel. 253 607 900
www.argibetao.pt

 Unibetão
Rua 1º de Maio, 52
2662-047 Frielas
Tel: 219898640
www.unibetao.pt


