




Líderes no segmento 
de redes em fibra de 
vidro. Uma referência 
numa vasta gama de 
materiais.

Leaders in the segment of 
fiberglass meshes. 
A reference in a wide range 
of building materials.
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We have a commitment of quality in all 
the products of our portfolio. 
 
Founded in 1994 and with a production unit 

in Vila Nova de Gaia, we guide ourselves 

by an organizational culture of constant 

improvement, in which the development of 

new solutions remains one of our top goals. 

We search for competitive advantages 

through the investment in new market 

opportunities, so that our customers can be 

permanently satisfied.

Fundados em 1994 e com uma unidade de produção em Vila Nova 

de Gaia, regemo-nos por uma cultura de constante melhoria, em 

que o desenvolvimento de novas soluções permanece como um dos 

nossos mais importantes objectivos.

Procuramos vantagens competitivas através de um aproveitamento 

selectivo de novas oportunidades de mercado, tendo em vista a 

satisfação permanente dos nossos clientes.

Assumimos um compromisso de 
qualidade em todos os produtos do 
nosso portfólio

Sobre / About Vimaplás
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Homologation 

In July 2017, Viplás® fiberglass meshes were once again recognized with new 

Approval Documents of the prestigious LNEC — Portuguese National Laboratory of 

Civil Engineering. Since 1998 we are proud to be the only company in Portugal that 

works with fiberglass meshes distinguished by Approval Documents. It is one of our 

competitive advantages - and it is a competitive advantage of our clients.

Homologação
Em Julho de 2017, as redes Viplás® voltaram a ser reconhecidas em novos 

Documentos de Homologação do prestigiado LNEC — Laboratório Nacional 

de Engenharia Civil. Desde 1998 que nos orgulhamos de ser a única empresa 

em Portugal que trabalha com redes em fibra de vidro distinguidas por 

Documentos de Homologação.

É uma das nossas vantagens competitivas - e é uma vantagem competitiva 

dos nossos clientes.

Vimaplás Homologação
Homologation





os nossos

produtos

our products

produtos / products
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Redes em Fibra de Vidro
Fiberglass Meshes

Viplás ®



Viplás® fiberglass meshes are manufactured with 100% 

fiberglass yarns in a double-twisting process that increases 

considerably the tensile strength, an essential factor for 

wall covering reinforcement. Our fiberglass meshes are also 

submitted to a chemical treatment that consists of a resin 

induction, protecting them, with great efficiency, against 

the alkalis that exist in coatings, in general, and in mineral 

coatings, in particular, significantly increasing the meshes’ 

durability.

Viplás® are the only meshes recognized with Approval 

Documents by LNEC - Portuguese National Laboratory of Civil 

Engineering, in Portugal.

Presentation

·

·

·

·

·

·

·

·

Easy to use

Does not need mechanical applications

Resistant to fire

Resistant to cracking

Excellent tensile strength

High resistance to alkalis

Good flexibility

Improves impact and friction resistance

Advantages

As redes Viplás® são fabricadas com fios 100% fibra 

de vidro segundo um processo de dupla torção 

que lhe conferem uma elevada resistência à tração, 

fator fundamental no reforço de revestimentos. São 

também submetidas a uma endução de resina que 

as protege, com eficácia, contra o ataque dos álcalis 

existentes nos revestimentos em geral e, de uma 

forma particular, nos revestimentos de ligante mineral, 

aumentando consideravelmente a sua durabilidade.

As redes Viplás® são as únicas redes homologadas 

pelo LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 

em Portugal. 

Descrição

Fácil de aplicar

Não necessita de aplicações mecânicas

Resistente ao fogo

Resiste à fissuração

Excelente resistência à tração

Elevada resistência aos alcalis

Boa flexibilidade

Melhora a resistência ao choque e ao atrito

·

·

·

·

·

·

·

·

Vantagens

Vimaplás Viplás
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As redes Viplás® devem ser sempre 

aplicadas no sistema tipo “sandwich”, 

ou seja, aplicar uma demão de 

revestimento sobre a superfície, 

colocar a rede de forma que fique bem 

incorporada e proceder à segunda 

camada cobrindo completamente a 

rede.

The Viplás® fiberglass meshes should 

be applied in a “sandwich” type system, 

that is, apply a first covering coating on 

the surface, place the fiberglass mesh 

slightly soaked and apply a second 

layer completely covering the fiberglass 

mesh.

A armazenagem das redes Viplás® 

deve ser feita dentro da embalagem 

original, em local seco, protegida da 

exposição solar, colocada na vertical. 

A temperatura de armazenagem deve 

situar-se entre os -10ºC e os +45ºC.

The Viplás® fiberglass meshes storage 

should be done in the original 

packaging, in a dry place, protected 

from sunlight and layed in a vertical 

position. The storage temperature 

should be between -10º C and +45º C.

A manipulação deste produto não 

requer cuidados especiais. No entanto, 

pode provocar alguma irritação em 

peles mais sensíveis. Neste caso, lavar 

abundantemente com água fria e 

sabão.

The handling of this product does not 

require special care. However, it may 

cause some irritation in more sensitive 

skins. If so, wash abundantly with cold 

water and soap.

Rolos de 1m x 50ml. Outras dimensões 

disponíveis, mediante consulta. 

Rolls of 1m x 50ml. Other dimensions 

available, upon request.

Aplicação
Application

Armazenagem
Storage

Medidas  
de Precaução
Handling Precautions

Fornecimento 
Supply

Campos
de Aplicação
Fields of Application

Reboco Tradicional

Reboco Projetado

Betonilhas

Impermeabilizações

Acabamentos Decorativos

Gessos

ETICS

Pinturas

Outras

Traditional Plastering

Projected Plastering

Screed

Waterproofing

Decorative Applications

Plaster

ETICS

Painting

Others

Viplás Vimaplás
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Gramagem. 65gr
Malha. 3x3mm
Rolo. 1x50m
Palete. 70 rolos

Gramagem. 86gr
Malha. 6x5.5mm
Rolo. 1x50m
Palete. 45 rolos

Gramagem. 160gr
Malha. 4.8x4mm
Rolo. 1x50m
Palete. 33 rolos

Gramagem. 525gr
Malha. 5x5mm
Rolo. 1x25m
Palete. 34 rolos

Gramagem. 115gr
Malha. 4x8mm
Rolo. 0.29x500m
Palete. 16 rolos

Gramagem. 80gr
Malha. 3.5x3.5mm
Rolo. 1x50m
Palete. 48 rolos

Gramagem. 130gr
Malha. 4x4mm
Rolo. 1x50m
Palete. 35 rolos

Gramagem. 169gr
Malha. 3.9x3.3mm
Rolo. 1x50m
Palete. 33 rolos

Gramagem. 220gr
Malha. 10x8mm
Rolo. 1x50m
Palete. 20 rolos

Gramagem. 128gr
Malha. 4x4mm
Rolo. 0,31x500m
Palete. 12 rolos

Gramagem. 110gr
Malha. 10x10mm
Rolo. 1x50m
Palete. 30 rolos

Gramagem. 150gr
Malha. 4.5x4.5mm
Rolo. 1x50m
Palete. 33 rolos

Gramagem. 160gr
Malha. 3.5x3.8mm
Rolo.  1x50m
Palete. 33 rolos

Gramagem. 160gr
Malha. 40x40mm
Rolo.  1.2x50m
Palete. 15 rolos

Gramagem. 60gr
Rolo.  1x50m
Palete. 90 rolos

Gramagem. 110gr
Malha. 10x10mm
Rolo. 1x50m
Palete. 30 rolos

Gramagem. 160gr
Malha. 5x4mm
Rolo. 1x50m
Palete. 33 rolos

Gramagem. 330gr
Malha. 5.6x5.1mm
Rolo.  1x25m
Palete. 34 rolos

Gramagem. 145gr
Malha. 40x40mm
Rolo. 1x50m
Palete. 15 rolos

Gramagem. 65gr
Malha. 3.5x4.2mm
Rolo. 1,20-1,80x100m
Palete. 30 rolos

114 100

M93 140 150

AR95 40

MM46

* Gramagem — Weight / Malha — Mesh Pitch / Rolo — Roll / Palete — Pallet

160

169 171 275

M451 220

M89 M110 MM58

50 103

167



Perfis para ETICS
Profiles for ETICS

VimaPerfil



The profiles are imperative accessories for a safe and complete 

External Thermal Insulation Composite System (ETICS), since 

they protect it from mechanical damages, increasing the 

lifetime of the structure and improving the visual aspect of 

the facades. Our VimaPerfil range is broad and capable of 

satisfying all kinds of needs.

Presentation

·

·

·

·

Work as a complement to the systems 

Increase the lifetime of the structure 

Protect the structure against mechanical damage

Facilitate and improve the visual aspect of facades    

Advantages

Os perfis são acessórios indispensáveis para um 

completo e seguro Sistema de Isolamento Térmico 

pelo Exterior (ETICS), uma vez que o protegem de 

danos mecânicos, aumentando o tempo de vida da 

estrutura e melhorando o acabamento estético das 

fachadas. A nossa gama VimaPerfil é alargada e capaz 

de satisfazer todo o tipo de necessidades.

Descrição

Complementam os sistemas

Aumentam o tempo de vida da estrutura

Protegem a estrutura de danos mecânicos

Facilitam e melhoram o acabamento estético das 

fachadas

·

·

·

·

Vantagens

Vimaplás VimaPerfil
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VimaPerfil Vimaplás
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Uma vez que esta gama compreende 

vários produtos diferentes, a forma 

de aplicar deve ser ajustada às 

especificidades de cada caso, não 

existindo um modelo único de 

aplicação,

Since this range has several different 
products, the application method 
should be adjusted to the specifications 
of each case, and there is no uniform 
application model. 

Aplicação
Application

Aconselha-se armazenagem em 

posição horizontal. Os perfis devem 

ser armazenados em locais secos, 

protegidos da exposição solar, sem 

qualquer contacto com água ou outros 

líquidos.

It is advisable to store these products in 

horizontal position. The profiles should 

be stored in dry places, protected from 

sunlight, without any contact with 

water or other liquids.

Armazenagem
Storage

A manipulação deste produto não 

requer cuidados especiais. No entanto, 

pode provocar alguma irritação em 

peles mais sensíveis. Neste caso, lavar 

abundantemente com água fria e 

sabão.

The handling of this product does not 

require special care. However, it may 

cause some irritation in more sensitive 

skins. If so, wash abundantly with cold 

water and soap.

Medidas  
de Precaução
Handling Precautions

VimaPerfil de Canto: em alumínio sem 

rede, em PVC sem rede ou em PVC com 

rede em fibra de vidro – 2,5m;

VimaPerfil de Pingadeira: em PVC com 

rede em fibra de vidro – 2,5m;

VimaPerfil de Junta de Dilatação: 2,5m;

VimaPerfil de Junta de Dilatação U56:  
2,0m;

VimaPerfil de Remate de Janela: 6mm 

– 2,5 m;

VimaPerfil de Arranque: em alumínio, de 

30 a 100mm – 2,5m.

VimaPerfil Corner: aluminium without 

mesh, PVC without mesh or PVC with 

fiberglass mesh – 2,5m;

VimaPerfil Drip Nose: PVC with fiberglass 

mesh – 2,5m;

VimaPerfil Corner Expansion – 2,5m;

VimaPerfil U56 Corner Expansion – 2,0m;

VimaPerfil Window-Fitting: 6mm – 2,5 m;

VimaPerfil Starting: aluminium, from 30 

to 100mm – 2,5m.

Fornecimento 
Supply

Estruturas com Sistema de 
Isolamento Térmico pelo Exterior 
(ETICS).

Structures with External 

Thermal Insulation 

Composite System 

(ETICS).

Campos
de Aplicação
Fields of Application



Indispensáveis para um 
completo e seguro Sistema 
de Isolamento Térmico 
pelo Exterior (ETICS).
Indispensable for a safe and complete External Thermal Insulation Composite System (ETICS).

C
aracterísticas Técn

icas
Te

ch
n

ical S
p

e
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catio
n

s

VimaPerfil de Canto - Alumínio
Corner Profile - Aluminium

VimaPerfil de Canto - PVC 
Corner Profile - PVC

VimaPerfil de Canto - PVC com Rede
Corner Profile - PVC with mesh

VimaPerfil de Pingadeira - PVC com Rede
Drip Nose Profile - PVC with mesh

VimaPerfil de Junta de Dilatação
Corner Expansion Profile

VimaPerfil de Junta de Dilatação - U56
Corner Expansion Profile - U56

VimaPerfil de Remate de Janela
Window-Fitting Profile

VimaPerfil de Arranque - Alumínio
Starting Profile - Aluminium

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

-

-

-

-

-

-

6

30

40

50

60

80

90

100

200

100

50/100

20/25

25

25

25

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

10/20

Ref. Embalagem
Package

Comp. (m)
Length (m)

Larg. (m)
Width (m)



Fixação Mecânica para ETICS
Mechanical Fastening for ETICS

VimaFix



Vimaplás VimaFix
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VimaFix are certified fasteners for a safe installation of Exterior 

Thermal Insulation System (ETICS). These fasteners are also 

suitable for any substrate, supporting the weight of the 

systems, helping them resisting the wind suction force and 

temperature variations. We offer the guarantee of demanding 

technical parameters, avoiding damages of the insulating 

material due to hygrothermic factors that over time cause the 

thermal expansion of the panels.

The mechanical fastening is mandatory according to ETAG 004.

Presentation

·

·

·

Mechanical reinforcement of insulation systems

Prevents deformations and take-offs

Easy to apply

Advantages

VimaFix são elementos de fixação certificados para 

a instalação segura de um Sistema de Isolamento 

Térmico pelo Exterior (ETICS). São adequados para 

qualquer substrato, suportando o peso dos sistemas, 

ajudando-os a resistir à força de sucção do vento e às 

variações de temperatura. Oferecemos a garantia de 

parâmetros técnicos exigentes, evitando descolagens 

e danos dos materais isolantes decorrentes de fatores 

higrotérmicos que ao longo do tempo provocam a 

expansão térmica dos painéis. 

A fixação mecânica é obrigatória segundo o ETAG 004.

Descrição
Reforço mecânico dos sistemas de isolamento

Evita deformações e descolagens

Fácil aplicação

·

·

·

Vantagens



VimaFix
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Uma vez que esta gama compreende 

vários produtos diferentes, a forma 

de aplicar deve ser ajustada às 

especificidades de cada caso, não 

existindo um modelo único de 

aplicação,

Since this range has several different 
products, the application method 
should be adjusted to the specifications 
of each situation, as there is no uniform 
application model. 

Aplicação
Application

A armazenagem deste produto não 

requer cuidados especiais.

The storage of this product does not 

require special care.
Armazenagem
Storage

A manipulação deste produto não 

requer cuidados especiais. 

The handling of this product does not 

require special care. 
Medidas  
de Precaução
Handling Precautions

Varia de produto para produto conforme 

ilustrado na página seguinte.

It varies from product to product as 

shown in the next page.
Fornecimento 
Supply

Sistema de Isolamento Térmico 
pelo Exterior (ETICS)

Paneis de poliestireno

Lã de rocha

Paineis de poliuretano

Paineis de fibras de madeira

Exterior Thermal Insulation 
System (ETICS)

Polystyrene panels

Mineral wool

Polyurethane panels

Panels made of wood fibers

Campos
de Aplicação
Fields of Application

Vimaplás



VimaFix KI 10 - 070

VimaFix KI 10 - 090

VimaFix KI 10 - 120

VimaFix KI 10 - 140

VimaFix KI 10 - 160

VimaFix KI 10 - 180

VimaFix KI 10 - 200

VimaFix KI 10 - 220

VimaFix T8M - 095

VimaFix T8M - 115

VimaFix T8M - 135

VimaFix KWL - 090 (90mm)

VimaFix ISO 50

VimaFix N05C030 - 5x30

VimaFix N05L035 - 6x35

VimaFix KC60

56

56

48

40

40

30

30

30

48

40

40

56. 

-

-

-

-

250

250

250

250

250

250

250

250

200

200

200

200

50

100

100

200

Caixas / Palete
Boxs / Pallet

Unidades / Caixa
Units / Box

Ref.

Buchas com 
prego de plástico 
reforçado
Wall plugs with 
reinforced plastic nail

Buchas com 
prego metálico 
reforçado
Wall plugs with 
reinforced metal nail

Tapits nylon
Nylon Tapits

Discos de expansão
Expansion Discs

Discos para fixação em 
substrato de metal ou 
madeira
Fixation disks in metal 
or wood substrates

C
aracterísticas Técn

icas
Te

ch
n

ical S
p

e
cifi
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n
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Ferramentas Manuais
Manual Tools

ViPRO



Vimaplás ViPRO
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Our ViPRO hand tools are not only characterized by the 

visual impact but also, and more importantly, by the superior 

quality of the materials used in their construction, setting new 

standards in the market. The production process is constantly 

monitored to ensure the best quality. The tools are carefully 

studied and designed to give maximum comfort, through 

ergonomic handles, available in two components (with rubber), 

in plastic or in wood. The steel used is european, guaranteeing 

strength and durability.

We proud ourselves of presenting a product that facilitates 

the worker’s job, reducing his/her effort and, consequently, 

increasing productivity.

Presentation

·

· 

·

·

High strength, durability and versatility

Three types of handles: two components, plastic and wood

Ergonomic

Visually appealing

Advantages

As nossas ferramentas manuais ViPRO caracterizam-

se não só pelo impacto visual, mas, acima de tudo, 

pela qualidade superior dos materiais usados na sua 

construção, estabelecendo novos padrões no mercado. 

O seu processo de produção é constantemente 

monitorizado para garantir a melhor qualidade, sendo 

criteriosamente estudadas e desenhadas para conferir 

o máximo de conforto, através de cabos ergonómicos, 

disponíveis em dois componentes (com borracha), em 

plástico ou em madeira. O aço é europeu, garantindo 

resistência e durabilidade. 

Orgulhamo-nos de apresentar um produto que facilita 

o trabalho do aplicador, diminuindo o esforço e, 

consequentemente, aumentando a produtividade.

Descrição
Elevada resistência, durabilidade e versatilidade

Três tipos de cabo: dois componentes, plástico e madeira

Ergonómicas

Visualmente apelativas

·

· 

·

·

Vantagens



ViPRO

Uma vez que esta gama compreende 

vários produtos diferentes, a forma 

de aplicar deve ser ajustada às 

especificidades de cada caso, não 

existindo um modelo único de 

aplicação,

Since this range has several different 
products, the application method 
should be adjusted to the specifications 
of each situation, as there is no uniform 
application model. 

Aplicação
Application

A armazenagem destes produtos não 

requer cuidados especiais.

The storage of these products does not 

require special care.
Armazenagem
Storage

A manipulação deste produto não 

requer cuidados especiais. No entanto, 

pode provocar alguma irritação em 

peles mais sensíveis. Neste caso, lavar 

abundantemente com água fria e 

sabão.

The handling of this product does not 

require special care. However, it may 

cause some irritation in more sensitive 

skins. If so, wash abundantly with cold 

water and soap.

Medidas  
de Precaução
Handling Precautions

A quantidade de ferramentas por caixa 

varia em função da ferramenta. 

The quantity of tools per box depends 

on the tool. 
Fornecimento 
Supply

Sistema de Isolamento Térmico 
pelo Exterior (ETICS);

Todo o tipo de projectos de 
construção civil.

External Thermal Insulation 
Composite System (ETICS);

All types of construction 
projects.

Campos
de Aplicação
Fields of Application

Vimaplás
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ViPRO 105332
Dimensão. 
130x270 - 20 mm
Unid./Cx. 12

VIPRO 105415
Dimensão.  
140 mm
Unid./Cx. 10

VIPRO 106013
Dimensão. 
130x480 - 8 mm
Unid./Cx. 4

VIPRO 106022
Dimensão. 
130x270 - 6 mm
Unid./Cx. 8

VIPRO 106045
Dimensão. 
130x250 - 30 mm
Unid./Cx. 12

VIPRO 105336
Dimensão. 
130x270 mm
Unid./Cx. 10

VIPRO 106009
Dimensão. 
130x270 mm
Unid./Cx. 8

VIPRO 106014
Dimensão. 
130x480 - 10 mm
Unid./Cx. 4

VIPRO 106023
Dimensão. 
130x270 - 8 mm
Unid./Cx. 8

VIPRO 106047
Dimensão. 
100x250 mm
Unid./Cx. 12

VIPRO 105337
Dimensão. 
130x270 – 30 mm
Unid./Cx. 12

VIPRO 106011
Dimensão. 
130x480 mm
Unid./Cx. 4

VIPRO 106017
Dimensão. 
130x680 mm
Unid./Cx. 4

VIPRO 106039
Dimensão. 
140x280 mm
Unid./Cx. 10

VIPRO 106059
Dimensão. 
160x380 mm
Unid./Cx. 10

VIPRO 105412
Dimensão.  
120 mm
Unid./Cx. 10

VIPRO 106012
Dimensão. 
130x480 – 6 mm
Unid./Cx. 4

VIPRO 106019
Dimensão. 
130x480 - 12 mm
Unid./Cx. 4

VIPRO 106040
Dimensão. 
130x250 -18 mm
Unid./Cx. 12

VIPRO 106060
Dimensão. 
130x270 mm
Unid./Cx. 20



VIPRO 106062
Dimensão. 
130x270 mm
Unid./Cx. 20

VIPRO 106076
Dimensão.  
150 mm
Unid./Cx. 12

VIPRO 106106
Dimensão. 
130x250 - 30 mm
Unid./Cx. 12

VIPRO 106073
Dimensão.  
80 mm
Unid./Cx. 12

VIPRO 106091
Dimensão.  
450 mm
Unid./Cx. 5

VIPRO 106109
Dimensão. 
130x250 - 8 mm
Unid./Cx. 20

VIPRO 106074
Dimensão.  
100 mm
Unid./Cx. 12

VIPRO 106092
Dimensão.  
550 mm
Unid./Cx. 5

VIPRO 106120
Dimensão. 
85/115x160 mm
Unid./Cx. 50

VIPRO 106123
Dimensão. 
85/115x160 mm
Unid./Cx. 40

VIPRO 106124
Dimensão. 
90/120x180 mm
Unid./Cx. 30

VIPRO 106135
Dimensão.  
100 mm
Unid./Cx. 55

VIPRO 106141
Dimensão.  
100 mm
Unid./Cx. 50

VIPRO 106142
Dimensão.  
120mm
Unid./Cx. 45

VIPRO 106152
Dimensão. 
60x90 mm
Unid./Cx. 25

VIPRO 106075
Dimensão.  
120 mm
Unid./Cx. 12

VIPRO 106096
Dimensão.  
650 mm
Unid./Cx. 5

VIPRO 106121
Dimensão. 
90/120x180 mm
Unid./Cx. 40

VIPRO 106122
Dimensão. 
90/110x140 mm
Unid./Cx. 50

VIPRO 106140
Dimensão.  
80mm
Unid./Cx. 55
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VIPRO 106156
Dimensão. 
75x110 mm
Unid./Cx. 25

VIPRO 106256
Dimensão. 
130x270 mm
Unid./Cx. 8

VIPRO 106157
Dimensão. 
75x110 mm
Unid./Cx. 25

VIPRO 106180
Dimensão. 
90x450 mm
Unid./Cx. 5

VIPRO 106236
Dimensão. 
130x270 mm
Unid./Cx. 20

VIPRO 106238
Dimensão. 
160x380 mm
Unid./Cx. 10

VIPRO 106246
Dimensão. 
105x235 mm
Unid./Cx. 12

VIPRO 106251
Dimensão. 
130x270 - 4 mm
Unid./Cx. 8

VIPRO 106252
Dimensão. 
130x270 - 6 mm
Unid./Cx. 8

VIPRO 106253
Dimensão. 
130x270 - 8 mm
Unid./Cx. 8

VIPRO 106225
Dimensão.  
190 mm
Unid./Cx. 20

VIPRO 106250
Dimensão. 
130x270 mm
Unid./Cx. 8

VIPRO 106254
Dimensão. 
130x270 - 10 mm
Unid./Cx. 8

VIPRO 106153
Dimensão. 
60x90 mm
Unid./Cx. 25

* Dimensão — Dimensions  /  Unid./Cx. — Units per box

We have more ViPRO products available. 

Contact us for more information.

Temos mais produtos ViPRO disponíveis. 

Contacte-nos para mais informações.



Manta de Proteção Anti-deslizante
Non-slip Protection Mat

VIPROTEC



VIPROTEC protection mat is an indispensable accessory in 

painting and remodeling work. The base of the mat has non-

slip PE, giving the product the ability to protect the floor from 

dust and liquid spillage.

Presentation

·

·

·

Good absorption capacity 

Non-slip for added safety 

Easy to use and reusable  

Advantages

A manta de proteção VIPROTEC é um acessório 

indispensável na realização de trabalhos de pintura 

e remodelação. A base da manta é revestida com PE 

anti-deslizante, conferindo ao produto a capacidade 

de proteger o piso do pó e em caso de derrame de 

líquidos.

Descrição

Boa capacidade de absorção

Anti-deslizante para maior segurança

Fácil de usar e reutilizável

·

·

·

Vantagens

Vimaplás VIPROTEC
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29

A manta VIPROTEC deve ser colocada 

sobre o piso a proteger com a parte de 

plástico virada para baixo para absorver 

os líquidos e impedir que a mesma 

deslize.

VIPROTEC mat should be placed on 
the floor to be protected with the 
plastic part facing down to absorb 
liquids and prevent it from slipping.

Aplicação
Application

Durante a armazenagem o produto 

deve ser mantido na embalagem 

original. Armazenar em local seco e 

protegido de altas temperaturas e 

exposição solar. Colocar na horizontal 

(aplicável apenas aos rolos).

During storage the product should be 

kept in its original packaging. Store 

in a dry place protected from high 

temperatures and sun exposure. Place 

the rolls horizontally.

Armazenagem
Storage

Este produto não requer medidas 

especiais de precaução, pois a sua 

composição não tem agentes ou 

tratamentos químicos.

This product does not require any 

special precautionary measures, as 

its composition does not contain any 

chemical agents or treatments.

Medidas  
de Precaução
Handling Precautions

Tecido 1x3m dobrado;

Rolo 1x10m;

Rolo 1x25m.

Folded textile 1x3m; 

Roll 1x10m; 

Roll 1x25m.

Fornecimento 
Supply

Proteção de pisos durante 
trabalhos de pintura e 
remodelação.

Floor protection during 

painting and remodeling 

work.

Campos
de Aplicação
Fields of Application



 
 
Boa capacidade de absorção 
e maior segurança.
Good absorption ability and increased safety.

VIPROTEC 1x3m

VIPROTEC 1x10m

VIPROTEC 1x25m

25 unidades / units

15 rolos / rolls

-

4 caixas / cartons (300m2)

4 caixas / cartons (600m2)

18 caixas / cartons (600m2)

Produto 
Product
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Caixa
Carton

Palete
Pallet

* Outras dimensões disponíveis, mediante consulta.  /  Other dimensions available, upon request.



Tecidos Geotêxteis
Geotextile Fabrics

Geoplás



Geoplás is a non-woven, non-toxic, non-polluting fabric, made 

from mechanically bonded non-natural fibers, without the 

use of glue or other chemical binder, giving it characteristics 

of mechanical, chemical and biological resistance and water 

permeability. It does not decay and it is available in various 

weights and characteristics depending on the application for 

which it is intended.

Geotextile produced with CE certification.

Presentation

·

·

·

·

·

·

Good tensile strenght

Good chemical and biological resistance

Good permeability

Without any chemical bonding agent – it is not toxic 

neither pollutant

Good flexibility

Does not decay

Advantages

O Geoplás é um tecido não-tecido, não tóxico e não 

poluente, construído a partir de fibras não naturais 

aglutinadas mecanicamente, sem recurso a cola ou 

outro ligante químico, conferindo-lhe características 

de resistência mecânica, química, biológica e de 

permeabilidade à água. É imputrescível e está 

disponível em várias gramagens em função da 

aplicação a que se destina. 

Geotêxtil produzido com marcação CE.

Descrição

Boa resistência à tração

Boa resistência química e biológica

Boa permeabilidade

Sem qualquer ligante químico – não é tóxico,

nem poluente

Boa flexibilidade

Imputrescível

·

·

·

·

 

·

·

Vantagens

Vimaplás Geoplás
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Uma vez que esta gama compreende 

vários campos de aplicação, a 

forma de aplicar deve ser ajustada 

às especificidades de cada caso, 

não existindo um modelo único de 

aplicação,

Since this range has various fields of 
application, the application method 
should be adjusted to the specifications 
of each case, as there is no uniform 
application model. 

Aplicação
Application

A armazenagem deste produto não 

requer cuidados especiais. Aconselha-

-se, no entanto, o mínimo cuidado 

no seu manuseamento, transporte e 

armazenamento.

The storage of this product does 

not require special care. However, 

minimum care should be taken in 

handling, transporting and storing it.

Armazenagem
Storage

A manipulação deste produto não 

requer cuidados especiais. No entanto, 

pode provocar alguma irritação em 

peles mais sensíveis. Neste caso, lavar 

abundantemente com água fria e 

sabão.

The handling of this product does not 

require special care. However, it may 

cause some irritation in more sensitive 

skins. If so, wash abundantly with cold 

water and soap.

Medidas  
de Precaução
Handling Precautions

Rolos de 2.0m x 100ml. Outras medidas 

disponíveis, mediante consulta.

Rolls of 2.00 m x 100 ml. Other 

dimensions available, upon request.
Fornecimento 
Supply

Funções Hidráulicas: Drenagem e 
Filtragem

Funções Mecânicas: Separação, 
Reforço e Protecção

Hydraulic Functions: 

Draining and Filtering

Mechanic Functions: 

Separation, Reinforcement 

and Protection

Campos
de Aplicação
Fields of Application
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Geoplás 120 E

Geoplás 150 E

Geoplás 200 E

Geoplás 250 E

Geoplás 300 E

Geoplás 350 E

Geoplás 400 E

Geoplás 500 E

Geoplás 120 PP STD

Geoplás 150 PP STD

Geoplás 200 PP STD

Geoplás 250 PP STD

Geoplás 300 PP STD

Geoplás 350 PP STD

Geoplás 400 PP STD

Geoplás 500 PP STD

Geoplás 120 PP BEST

Geoplás 150 PP BEST

Geoplás 200 PP BEST

Geoplás 250 PP BEST

Geoplás 300 PP BEST

Geoplás 350 PP BEST

Geoplás 400 PP BEST

Geoplás 500 PP BEST

100

100

100

100

50

50

50

50

100

100

100

100

50

50

50

50

100

100

100

100

50

50

50

50

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Ref. Comp. (m)
Length (m)

Larg. (m)
Width (m)

100% Poliester
100% Polyester

100% Polipropileno
100% Polypropylene

* Outras dimensões disponíveis, mediante consulta. /  Other dimensions available, upon request.



Produtos Drenantes
Draining Products

VimaDreno / VimaTubo



VimaDreno is a high density polyethylene sheet (HDPE) 

for drainage with high resistance to pressure, traction and 

chemical agents. Its alveolar structure gives it an excellent 

drainage and protection capacity to walls and buried 

structures, guaranteeing the drainage of the terrain and 

controlling the condensation. VimaDreno can be supplied 

with or without geotextile depending on the filtration and/or 

separation requirements. It is also available in different sizes to 

meet the requests of each situation. 

It is advisable to place a collecting pipe - like our VimaTubo - 

at the base of the structure to drain the collected water.

VimaTubo is a polyethylene corrugated and perforated pipe 

used for superficial and underground water drainage. Available 

in a wide variety of diameters, with or without geotextile, 

depending on the degree of protection and filtration that is 

needed for the drainage and distribution of water.

Presentation

·

·

·

·

·

Distributes the soil’s pressure homogeneously

Good tensile resistance

Good resistance to chemical agents

Excellent drainage capacity

Does not decay and does not contaminate drinking water

Advantages

VimaDreno é uma lâmina drenante alveolar em 

polietileno de alta densidade (PEAD), com uma 

elevada resistência à pressão, tração, compressão e 

agentes químicos. A sua estrutura alveolar confere-

lhe uma excelente capacidade de drenagem e 

de protecção a paredes e estruturas enterradas, 

garantindo o escoamento das águas do terreno e 

controlando as condensações.

Está disponível com ou sem geotêxtil em função das 

exigências de filtragem e/ou separação. Está também 

disponível em diferentes tamanhos para satisfazer as 

necessidades de cada situação. 

É aconselhável a colocação de um tubo colector – 

como o nosso VimaTubo – na base da estrutura para 

escoar as águas recolhidas.

O VimaTubo é um tubo corrugado e perfurado em 

polietileno (PEAD), utilizado na drenagem superficial 

e subterrânea. Existe numa grande variedade de 

diâmetros e está também disponível com ou sem filtro 

geotêxtil, em função do grau de proteção e filtragem 

necessário à drenagem e distribuição da água.

Descrição

Reparte de forma homogénea a pressão dos solos

Boa resistência à tração

Boa resistência aos agentes químicos

Excelente capacidade de drenagem

É imputrescível e não contamina a água potável

·

·

·

·

·

Vantagens

Vimaplás VimaDreno / VimaTubo
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O VimaDreno poderá ser aplicado com 

os alvéolos virados para a estrutura, 

formando uma caixa de ar, ou com os 

alvéolos virados para fora em contacto 

com o solo ou materiais adjacentes, 

conforme a finalidade que se pretende. 

Em todos os casos, aconselha-se a 

instalação do material com recurso a 

acessórios próprios - cones e pregos em 

aço - de modo a garantir a qualidade e 

características do VimaDreno. 

É aconselhável a colocação de um tubo 

colector – como o nosso VimaTubo – na 

base da estrutura para escoar as águas 

recolhidas.

VimaDreno can be applied with the 

alveoli facing the structure, forming 

an air box, or with the alveoli facing 

outwards in contact with the soil or 

adjacent materials, according to the 

required purpose. In any case, we 

recommend the use of specifically 

developed accessories – cones and steel 

nails – in order to guarantee the quality 

and characteristics of VimaDreno. 

It is advisable to place a collecting pipe 

- like our VimaTubo - at the base of the 

structure to drain the collected water.

Aplicação
Application

A armazenagem do VimaDreno deve 

ser feita em local seco, colocado na 

vertical e protegido a exposição solar 

de forma a prevenir pressões externas 

que possam afetar o material.

The storage of the VimaDreno should 

be done in a dry place, placed vertically 

and protected from sunlight, in order 

to prevent exterior pressures that can 

affect the material.

Armazenagem
Storage

A manipulação deste produto não 

requer cuidados especiais. No entanto, 

pode provocar alguma irritação em 

peles mais sensíveis. Neste caso, lavar 

abundantemente com água fria e 

sabão.

The handling of this product does not 

require special care. However, it may 

cause some irritation in more sensitive 

skins. If so, wash abundantly with cold 

water and soap.

Medidas  
de Precaução
Handling Precautions

Rolos de 1,0m x 30ml, 1,5m x 30ml, 2,0m 

x 30ml, 2,5m x 30ml e 3,0m x 30ml

Rolls of 1,0m x 30ml, 1,5m x 30ml, 2,0m 

x 30ml, 2,5m x 30ml and 3,0m x 30ml
Fornecimento 
Supply

Fundações

Túneis

Impermeabilizações

Isolamentos

Jardins

Paredes enterradas e fundações

Terraços e coberturas

Foundations

Tunnels

Waterproofing

Insulation

Gardens

Buried walls and 

foundations

Terraces and roofs

Campos
de Aplicação
Fields of Application



VimaDreno - Sem Geotêxtil
                        Without Geotextile

VimaDreno - Com Geotêxtil
                        With Geotextile

VimaDreno (alv. 20mm)  - Sem Geotêxtil
                                               Without Geotextile

VimaDreno (alv. 20mm) - Com Geotêxtil
                                               With Geotextile

VimaTubo - Sem Geotêxtil
                      Without Geotextile

VimaTubo - Com Geotêxtil
                      Without Geotextile

VimaTubo - Abobadado
                      Vaulted

30

20

20

20

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

40

6

1,00, 1,50, 2,00, 2,50, 3,0

2,0

2,0

2,0

 

50

65

80

100

125

160

200

50

65

80

100

125

160

200

110

Comp. (m)
Length (m)

Ref. Larg. (m)
Width (m)

Comp. (m)
Length (m)

Ref. Diâmetro (mm)
Diameter (mm)
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Tecidos Não-Tecidos
Non-Woven Fabrics

Vitroplás



Vitroplás are non-woven fabrics for paintings and insulations, 

eliminating and preventing cracks, promoting durability, 

consistency and homogeneity of the coverings. Available 

in two versions, one in polyester (PE) with high elasticity 

and another in fiberglass (VI) with high strength, and in 

different weights according to the intended application, 

to satisfy different needs. Vitroplás camouflage is also a 

simple operation. Its flexibility and structure convey a perfect 

adaptation to the facade and an excellent integration in the 

coating.

Presentation

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Finishing reinforcement and crack prevention

Stays Invisible

Open structure, allowing easy glue impregnation

Flexible, does not tear

Does not decay

Dimensionally stable, and easy to apply

Excellent tensile strength

Excellent UV resistance

Non-toxic and chemically inert

High opacity, uniformity of color and good resistance to fire*

Advantages

O Vitroplás são tecidos não-tecidos para pinturas 

e isolamentos que eliminam e combatem as 

fissuras, garantindo durabilidade, consistência e 

homogeneidade dos revestimentos. Apresentam-se 

em duas versões, uma em poliéster (PE) com elevada 

elasticidade e outra em fibra de vidro (VI) com alta 

resistência, e em várias gramagens em função da 

aplicação que se destina, para satisfazer diferentes 

necessidades. A camuflagem do Vitroplás é, também, 

uma operação simples. A sua flexibilidade e estutura 

conferem uma adaptação perfeita à fachada e uma 

excelente integração no revestimento.

Descrição
Reforça o acabamento e evita a fissuração

Fica invisível

Tem uma estrutura aberta, permitindo uma fácil e 

uniforme impregnação da cola

Flexível, não rasga

Imputrescível

Dimensionalmente estável e de fácil aplicação

Excelente resistência à tração

Excelente resistência aos raios UV

Não é tóxico e é quimicamente inerte

Elevada opacidade, uniformidade da cor e boa 

resistência ao fogo *

* Não aplicável a todos os produtos da gama.

* Not applicable to all the product range.

·

·

·

 

·

·

·

·

·

·

·

Vantagens

Vimaplás Vitroplás
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Vitroplás

Estes tecidos são aplicados entre 

duas camadas de tinta/cola, sendo 

de extrema importância para a 

durabilidade e tempo de vida do 

sistema. O suporte deve encontrar-

se devidamente preparado (sem 

irregularidades, pós ou gorduras). 

Aplica-se a 1ª demão de tinta/cola. 

Com a tinta/cola ainda fresca aplica-se 

o tecido. Passagem do rolo para fixar o 

tecido à tinta/cola. Por fim, aplicação 

de outras camadas de revestimento 

sintético.

These fabrics are applied between two 

layers of paint/glue, being extremely 

important for the durability and system 

lifetime.  The wall should be properly 

prepared (no irregularities, dust or fat). 

Apply the first layer of paint/glue. Apply 

the non-woven over the wet paint/glue. 

Pass the painting roll over the non-

woven to fix it. Finally apply other layers 

of paint or wall coverings.

Aplicação
Application

A armazenagem do Vitroplás deve 

ser feita em local seco, protegido da 

exposição solar e colocado na vertical.

Vitroplás should be stored in a dry 

place, protected from sunlight and 

layed in a vertical position.

Armazenagem
Storage

A manipulação deste produto não 

requer cuidados especiais. No entanto, 

pode provocar alguma irritação em 

peles mais sensíveis. Neste caso, lavar 

abundantemente com água fria e 

sabão.

The handling of this product does not 

require special care. However, it may 

cause some irritation in more sensitive 

skins. If so, wash abundantly with cold 

water and soap.

Medidas  
de Precaução
Handling Precautions

Rolos de 1m x 50ml. 

Outras dimensões disponíveis, 

mediante consulta.

Rolls of 1m x 50ml. Other dimensions 

available, upon request.
Fornecimento 
Supply

Pinturas interiores e exteriores

Renovação de fachadas

Isolamento acústico de 
pavimentos

Painéis de isolamento térmico 
– revestimento de suporte em 
poliuretano, lã de rocha ou de 
vidro

Reforço e suporte de coberturas 
betuminosas

Reforço e suporte de pavimentos 
em PVC

Isolamento de condutas e de ar 
condicionado

Suporte de revestimentos e 
isolamentos de parede

Outras aplicações

Interior and exterior 
paintings

Renovation of facades

Floor soundproofing

Thermal insulation panes 
- supportive covering in 
polyurethane, mineral wool 
or glass

Reinforcement and support 
of bituminous coverings

Reinforcement and 
support of PVC pavements 

Insulation of air 
conditioning ducts

Support of wall coverings 
and wall insulation

Other applications

Campos
de Aplicação
Fields of Application

Vimaplás
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Garantem durabilidade, 
consistência e 
homogeneidade dos 
revestimentos.
Guarantee durability, consistency and homogeneity of coverings.

Vitroplás PE 20

Vitroplás PE 25

Vitroplás PE 50

Vitroplás PE 51

Vitroplás VI 30C

Vitroplás VI 51

Vitroplás VI 51 R

Vitroplás VI 60 B

250

50

50

50

50

50

50

50

1,6

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,2

Ref.
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Comp. (m)
Length (m)

Larg. (m)
Width (m)

* Outras dimensões disponíveis, mediante consulta.  /  Other dimensions available, upon request.



Tecidos em Fibra de Vidro
Fiberglass Fabrics

Roving



Vimaplás Roving

44

Roving is a fabric made of fiberglass yarns that combines 

lightness with a high resistance power. The versatility of this 

fabric is the answer for a large number of situations that 

need reinforcement, in different sectors such as construction, 

transport, water sports, etc. This product is therefore the ideal 

solution for situations where it is necessary to strengthen 

without gaining weight.

Presentation

·

· 

·

Good ratio high resistance vs. low weight 

Good impregnation capacity

Does not decay

Advantages

O Roving é um tecido constituído por fios em fibra de 

vidro que combina leveza com um elevado poder de 

resistência. A versatilidade deste tecido dá resposta a 

um grande número de situações de necessidade de 

reforço em diferentes sectores como a construção, 

transportes, desportos aquáticos, etc. Este produto é, 

portanto, a resposta ideal para as situações em que é 

necessário reforçar sem agravar o peso.

Descrição
Binómio elevada resistência vs. baixa gramagem

Boa capacidade de impregnação

Imputrescível

·

· 

·

Vantagens



Roving

Uma vez que esta gama compreende 

vários campos de aplicação, a 

forma de aplicar deve ser ajustada 

às especificidades de cada caso, 

não existindo um modelo único de 

aplicação,

Since this range has various fields of 
application, the application method 
should be adjusted to the specifications 
of each situation, as there is no uniform 
application model. 

Aplicação
Application

A armazenagem do Roving deve 

ser feita em local seco, protegido da 

exposição solar e de modo a evitar 

que pressões exteriores possam 

afetar o material. Temperatura de 

armazenagem inferior a 35ºC. O 

produto deve ser acondicionado 

durante 24 horas à temperatura 

ambiente na área de trabalho antes de 

ser usado.

The storage of the Roving should be 

done in local dry place, protected from 

sunlight in order to prevent exterior 

pressures that can affect the material. 

Storage temperature between -5º 

and 35ºC. The product should be 

conditioned for 24 hours at room 

temperature in the work area before 

use.

Armazenagem
Storage

A manipulação deste produto não 

requer cuidados especiais. No entanto, 

pode provocar alguma irritação em 

peles mais sensíveis. Neste caso, lavar 

abundantemente com água fria e 

sabão.

The handling of this product does not 

require special care. However, it may 

cause some irritation in more sensitive 

skins. If so, wash abundantly with cold 

water and soap.

Medidas  
de Precaução
Handling Precautions

Rolos de 1m x 50 ml. Outras dimensões, 

mediante consulta.

Rolls of 1m x 50 ml. Other dimensions 

available, upon request.
Fornecimento 
Supply

Painéis de construção

Capacetes

Pranchas

Lâminas de turbinas eólicas

Barcos

Perfis

Componentes automóveis

Outros

Construction panels

Helmets

Boards

Wind power turbine blades

Boats

Profiles

Automotive components

Others

Campos
de Aplicação
Fields of Application

Vimaplás

45



C
aracterísticas Técn

icas
Te

ch
n

ical S
p

e
cifi

catio
n

s

Solução perfeita para 
reforçar sem agravar o peso.
Place directly in concrete mixer to mix in cement mortars and concrete mixtures.

Roving M200

Roving M270

Roving M300

50

50

50

100

100

100

Ref. Comp. (m)
Length (m)

Larg. (m)
Width (m)



Redes e Telas de Proteção
Safety Nets and Fabrics

VimaCover



Vimaplás VimaCover
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VimaCover is a wide range of shading nets and weed control 

fabrics designed to protect multiple outdoor spaces.

Our shading nets VimaCover R and S are made with a high-

density, highly-reinforced polyethylene uniform fabrics for 

greater durability and resistance. VimaCover’s UV treatment is 

ideal to maintain humidity and regulate temperature. These 

products have a lot of applications, being mainly used vertically 

as screens for covering and horizontally with functions of 

shading.

Our VimaCover T and T NT are garden-oriented fabrics, as they 

prevent weed growth. Permeable, they allow the free exchange 

of air and water with the soil, maintaining its humidity and 

favoring the presence of microorganisms useful for its fertility. 

At the roots level, these products can maintain a higher 

temperature in the cold months and decrease the need for 

watering during hot months. The main functionalities of these 

products are the projection and maintenance of green areas, 

where weed control is difficult and visual impact is a key factor.

Presentation

·

· 

·

·

· 

·

·

·

·

·

·

Temperature regulation and maintenance of ideal humidity

Lightweight, soft, durable and reusable

High resistance to tears

Various dimensions available

Easy and quick installation

Prevent the development of weeds*

Protect soils from erosion*

Reduce the use of herbicides and pesticides*

UV stabilization*

Uniform shading and filtering of sunlight*

5 year warranty*

Advantages

VimaCover é uma enorme gama de redes e telas 

destinadas à protecção de vários espaços exteriores.

As nossas redes sombra VimaCover R e S são feitas 

com um tecido de polietileno de alta densidade, 

uniforme e altamente reforçado, para uma maior 

durabilidade e resistência a rasgos. Apresentam 

tratamento UV para uma melhor proteção e 

filtragem da luz solar, de forma a manter a humidade 

ideal, regulando a temperatura. Têm uma elevada 

quantidade de aplicações, sendo principalmente 

usadas verticalmente como telas para tapamento e 

horizontalmente com funções de sombreamento.

As nossas telas VimaCover T e T NT são orientadas 

para a jardinagem, uma vez que evitam o crescimento 

de ervas daninhas. Permeáveis, permitem a livre troca 

de ar e água com o solo, mantendo a sua humidade 

e favorecendo a presença de microrganismos 

úteis para a fertilidade do mesmo. Ao nível da raíz, 

estes produtos conseguem a manutenção de uma 

temperatura superior nos meses frios e a diminuição 

da necessidade de rega durante os meses quentes. 

As principais funcionalidades destas telas passam 

pela projeção e manutenção de áreas verdes, onde o 

controlo de ervas daninhas é difícil e o impacto visual 

é um fator chave.

Descrição
Regulação da temperatura e manutenção da 

humidade ideal

Leves, maleáveis, duradouras e reutilizáveis

Elevada resistência a rasgos

Várias dimensões disponíveis

Fácil e rápida instalação

Impedem o desenvolvimento de ervas daninhas*

Protegem os solos da erosão*

Reduzem o uso de herbicidas e pesticidas*

Tratamento UV*

Sombreamento uniforme e filtragem da luz solar*

Garantia de 5 anos*

·

 

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Vantagens

* Não aplicável a todos os produtos da gama.

* Not applicable to all the product range.



VimaCover

Uma vez que esta gama compreende 

vários produtos diferentes, a forma 

de aplicar deve ser ajustada às 

especificidades de cada caso, não 

existindo um modelo único de 

aplicação,

Since this range has several different 
products, the application method 
should be adjusted to the specifications 
of each situation, as there is no uniform 
application model. 

Aplicação
Application

A armazenagem da VimaCover T NT 

deve ser protegida da exposição solar. A 

armazenagem dos restantes produtos 

não requer cuidados especiais.

VimaCover T NT storage should be 

protected from sunlight. The storage 

of the remaining products does not 

require special care.

Armazenagem
Storage

As telas deterioram-se se estiverem em 

contacto com pesticidas ou herbicidas 

com alta concentração de enxofre 

(80%). A manipulação deste produto 

não requer cuidados especiais. 

The products deteriorate when in 

contact with pesticides or herbicides 

with high concentration of sulfur (80%). 

The handling of this product does not 

require special care. 

Medidas  
de Precaução
Handling Precautions

VimaCover R Simples e Dupla: Rolos 

de 1m x 120ml, 2m x 120ml. Outras 

dimensões mediante consulta.

VimaCover S 70: Rolos de 1m x 125ml, 

2m x 125ml. Outras dimensões mediante 

consulta.

VimaCover S 80 e 90: Rolos de 1m x 

100ml, 2m x 100ml. Outras dimensões 

mediante consulta.

VimaCover T: Rolos de 1,05m x 100ml, 

1,65m x 100ml ou 2,10m x 100ml.

VimaCover TNT: Rolos de 0,90m x 50ml 

ou 1,80m x 50ml.

VimaCover R Simple and Double: 

Rolls of 1m x 120ml, 2m x 120ml. Other 

dimensions available upon request.

VimaCover S 70: Rolls of 1m x 125ml, 

2m x 125ml. Other dimensions available 

upon request.

VimaCover S 80 and 90: Rolls of 1m x 

100ml, 2m x 100ml. Other dimensions 

available upon request.

VimaCover T: Rolls of 1,05m x 100ml, 

1,65m x 100ml or 2,10m x 100ml.

VimaCover TNT: Rolls of 0,90m x 50ml 

or 1,80m x 50ml.

Fornecimento 
Supply

Tapamento e sombreamento

Locais de construção civil, para 
proteção em andaimes

Estufas e estruturas semi-abertas

Locais de campismo

Mulching – cobertura morta 
de solo – e controlo de ervas 
daninhas

Contenção de terra em pequenas 
encostas

Jardins e áreas verdes cuidadas

Canteiros e cercas

Covering and shading

Scaffold protection for 
construction sites

Greenhouses and semi-
open structures

Camping sites

Mulching - dead soil cover - 
and weed control

Containment of land on 
small slopes

Gardens and well 
maintained green areas

Flowerbeds and fences

Campos
de Aplicação
Fields of Application

Vimaplás
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Qualidade e variedade 
para a proteção de espaços 
exteriores.
Quality and variety for the protection of outdoor spaces.

VimaCover R Simples

VimaCover R Dupla

VimaCover S70

VimaCover S80

VimaCover S90

VimaCover T STD

VimaCover T PREM

VimaCover T NT

120

120

125

100

100

100

100

50

1 - 2 - 3 - 4

1 - 2 - 3 - 4

1 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 5

1 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 5

1 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 5

1,05, 1,65, 2,10

1,05, 1,65, 2,10

0,90, 1,80

Ref. Comp. (m)
Length (m)

Larg. (m)
Width (m)

Redes Raschel
Raschel Nets

Redes Sombra
Shadow Nets

Telas para Solos
Soil Covers



Bandas Impermeáveis
Waterproof Tapes

VimaFlex



The VimaFlex tapes, produced with high quality materials, 

contribute for an efficient reinforcement of the waterproofing  

on critical zones, avoiding undesired infiltrations. 

Wall and floor expansion joints in humid environments, 

among many other situations, are often the source of serious 

infiltration problems, where, with these simple products, 

severe damages and costly repairs can be avoided. 

Presentation

·

·

·

·

Durable tapes

Easy application

Compatible with most covering glues and masses 

Compatible with most sealing systems used

Advantages

As bandas VimaFlex, produzidas com materiais de 

elevada qualidade, permitem um reforço eficaz da 

impermeabilização nas zonas críticas, evitando as 

indesejadas infiltrações. As uniões e juntas de paredes 

e pavimentos em ambientes húmidos são, entre 

muitos outros casos, zonas com potenciais problemas 

graves de infiltração, onde, através desta forma 

simples, se podem evitar danos graves e reparações 

onerosas.

Descrição
Bandas duradouras

Fácil aplicação

Compatível com a maioria das massas e colas para 

revestimentos superficiais 

Compatível com a maioria dos sistemas de selagem 

utilizados

·

·

·

·

Vantagens

Vimaplás VimaFlex
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VimaFlex Vimaplás
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As bandas VimaFlex podem ser 

aplicadas com selantes ou produtos 

de impermeabilização adequados em 

diversos tipos de superficies devendo 

ser sempre cobertas com painéis, 

cerâmicas ou argamassas, não devendo 

estar constantemente expostas aos 

raios UV.

VimaFlex tapes can be applied with 

suitable sealants or waterproofing 

products in different types of surfaces 

and should always be covered with 

panels, ceramics or mortars, and should 

not be constantly exposed to UV rays.

Aplicação
Application

As bandas VimaFlex devem ser 

armazenadas nas respectivas 

embalagens, sem lhes sobrepor pesos 

de modo a evitar possíveis deformações 

que possam comprometer a sua fácil 

aplicação. Devem ser guardadas em 

ambiente fresco e seco, protegidas da 

luz solar. Devem ser utilizadas até 24 

meses após a sua aquisição.

VimaFlex tapes should be stored in 

their original package without stacking 

weights in order to avoid eventual 

deformations that might compromise 

their easy application. They should 

be stored in a cool, dry environment, 

protected from sunlight. They should 

be used up to 24 months after 

purchase.

Armazenagem
Storage

A manipulação deste produto não 

requer cuidados especiais. No entanto, 

pode provocar alguma irritação em 

peles mais sensíveis. Neste caso, lavar 

abundantemente com água fria e 

sabão.

The handling of this product does not 

require special care. However, it may 

cause some irritation in more sensitive 

skins. If so, wash abundantly with cold 

water and soap.

Medidas  
de Precaução
Handling Precautions

Tiras: Rolos 120mmx50ml, 120mmx10ml 

e 250mmx25ml

Cantos: Ângulos Interiores e Exteriores

Quadrados: Paredes 120x120mm e 

Pavimentos 425x425mm

Strips: Rolls 120mmx50ml, 

120mmx10ml and 250mmx25ml

Corners: Interior and Exterior Angles

Squares: Walls 120x120mm and Floors 

425x425mm

Fornecimento 
Supply

Interior: casas de banho, cozinhas, 
caves, entre outros.

Exterior: terraços, varandas, 
piscinas, entre outros.

Inside: bathrooms, kitchens, 

basements, among others.

Outside: terraces, balconies, 

swimming pools, among 

others.

Campos
de Aplicação
Fields of Application



VimaFlex - Bandas 
                    Tapes

VimaFlex - Quadrados 
                    Squares 

VimaFlex - Ângulo Externo
                    External Angle

VimaFlex - Ângulo Interno
                    Internal Angle

VimaFlex - Bandas 
                    Tapes

VimaFlex - Ângulo Externo
                    External Angle

VimaFlex - Ângulo Interno
                    Internal Angle

VimaFlex - Bandas 
                    Tapes

VimaFlex - Ângulo Externo
                    External Angle

VimaFlex - Ângulo Interno
                    Internal Angle

50

10

25

-

-

-

-

10

50

-

-

10

50

-

-

120

120

250

120

425

140

140

120

120

-

-

120

120

-

-

1

1

1

25

25

25

25

1

1

25

25

1

1

10

10

VimaFlex 1000

VimaFlex 1000 (adh)

VimaFlex - Aplicação Exterior
                    Exterior Application

VimaFlex- EA

30

-

30

30

10

1000

1000

170

220

80

1

1

1

1

1

Ref. Embalagem
Package
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Comp. (m)
Length (m)

Larg. (m)
Width (m)

Base em poliester
Polyester base

Tecido não-tecido 
poliester em ambas 
as faces
Polyester 
non-woven fabric 
on both sides

Tecido não-tecido 
poliester em ambas 
as faces
Polyester 
non-woven fabric 
on both sides

Telas Impermeáveis
Waterproof Screens

Base em tecido 
não-tecido 
polipropileno
Polypropylene 
non-woven fabric 
base

Autocolante
Sticking



Bandas para Gesso Cartonado
Tapes for Plasterboards

VimaTape / VimaCorner / VimaPaper



Vimaplás VimaTape, VimaCorner, 
VimaPaper

56

Our tapes reduce the fragility and the cracking between 

joints, edges and corners of plasterboards and provide better 

application performance in the plasterboard itself. VimaTape 

is a fiberglass tape available in self-adhesive mesh and in non-

woven fabric to reinforce joints and cracks. 

VimaCorner and VimaPaper are two papertapes, the first being 

reinforced with two blades of galvanized steel, for protection of 

corners, and the second being micro perfurated and focused on 

the reinforcement of corners and joints as well.

Presentation

·

· 

·

Easy to use

Good performance

Good resistance

Advantages

As nossas bandas diminuem a fragilidade e a 

fissuração das juntas, esquinas e cantos das placas 

de gesso cartonado e proporcionam um melhor 

desempenho das aplicações no próprio gesso 

cartonado. VimaTape é uma banda em fibra de vidro 

disponivel em rede auto-adesiva ou em tecido não-

tecido moldável para reforço de juntas e fissuras. 

VimaCorner e VimaPaper são duas bandas de papel, 

sendo a primeira reforçada com duas fitas de aço 

galvanizado, para proteção de esquinas, e a segunda 

microperfurada e focada no reforço de cantos.

Descrição
Fáceis de usar

Bom desempenho

Boa resistência

·

·

·

Vantagens



VimaTape: desenrolar e aplicar a 

banda ao longo da junta. Se não ficar 

bem alinhada, deslocar e repetir. 

Aplicar massa para juntas de placas de 

gesso e deixar secar. Lixar e decorar.

VimaCorner: Emassar. Cortar a banda 

com o comprimento necessário, vincar 

e dobrar com as fitas de aço voltadas 

para dentro. Formada a cantoneira, 

aplicar sobre a massa, pressionando em 

toda a extensão. Aplicar nova camada 

de massa sobre a banda, deixar secar 

e limpar.

VimaPaper: Emassar. Cortar a banda 

com o comprimento necessário, 

vincar e dobrar. Aplicar sobre a massa, 

pressionando em toda a extensão. 

Aplicar nova camada de massa sobre a 

banda, deixar secar e limpar.

VimaTape: Unfold and apply the tape 

along the joint. If not properlly aligned, 

remove and repeat the operation. 

Apply the plaster in order to joint the 

plasterboards and let dry. Sand papper 

and decorate.

VimaCorner:  Apply the plaster. 

Cut the product to the required length, 

wrinkle and fold, with the steel blades 

facing inwards. Once it’s shaped, apply 

it over the plaster, pressing to its full 

extent. Apply a new plaster layer over 

the product, let it dry and then clean.

VimaPaper: Apply the plaster. Cut the 

product to the required length, wrinkle 

and fold, with the steel blades facing 

inwards. Once it’s shaped, apply it over 

the plaster, pressing to its full extent. 

Apply a new plaster layer over the 

product, let it dry and then clean.

Aplicação
Application

A armazenagem das bandas para 

gesso cartonado deve ser feita em local 

seco e protegido da exposição solar. A 

temperatura de armazenagem deve-se 

situar entre -5ºC e 40ºC.

The storage of these tapes should be 

done in a dry place and protected 

from sunlight. The storage temperature 

should be between -5 ° C and 40 ° C.

Armazenagem
Storage

A manipulação deste produto não 

requer cuidados especiais. No entanto, 

pode provocar alguma irritação em 

peles mais sensíveis. Neste caso, lavar 

abundantemente com água fria e 

sabão.

The handling of this product does not 

require special care. However, it may 

cause some irritation in more sensitive 

skins. If so, wash abundantly with cold 

water and soap.

Medidas  
de Precaução
Handling Precautions

VimaTape: caixa com 12 rolos de 48mm 

x 153ml

VimaCorner: caixa com 10 rolos de 

50mm x 30ml

VimaPaper: caixa com 10 rolos de 50mm 

x 150ml

VimaTape: box with 12 rolls of 48mm 

x 153ml

VimaCorner: box with 10 rolls of 50mm 

x 30ml

VimaPaper: box with 10 rolls of 50mm 

x 150ml

Fornecimento 
Supply

Proteção de cantos e esquinas 
e reforço de juntas e fissuras em 
placas de gesso cartonado

Protection of corners and 
reinforcement of joints 
and cracks in gypsum 
plasterboards

Campos
de Aplicação
Fields of Application

VimaTape, VimaCorner, 
VimaPaper

Vimaplás
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Ideais para diminuir a 
fragilidade e fissuração de 
juntas e cantos em placas 
de gesso cartonado.
Ideal for reducing fragility and cracking of joints and corners in plasterboards.

VimaTape - Rede
                     Net

VimaTape - Véu
                     Veil

20

23

45

25

5

15

5

5

Ref. Comp. (m)
Length (m)

Larg. (m)
Width (m)

VimaTape - Glass veil

 

 

VimaCorner

VimaPaper

25

25

 

30

150

5

10

 

5

5



Fibras Cortadas em Polipropileno
Polypropylene Chopped Strands

VimaFiber



VimaFiber are multifilament polypropylene chopped strands 

to mix with the concrete in order to increase the resistance 

to the shock and to reduce the cracking in the drying phase 

(or plastic deformation phase). The fibers are applied into the 

concrete in the mixing process and spread homogeneously 

throughout the volume, creating an effective reinforcement 

in all directions.

Presentation

·

·

·

 

·

·

 

·

·

·

Good chemical resistance – high alkali resistance

Good malleability - easy dispersion in concrete

Easily separate eachother in individual filaments, not 

creating “nests”

Good adhesion to the mixture – solid bond with the 

concrete

Hydrophobic fibers – do not absorb humidity and reduce 

the permeability of concrete

Good mechanical resistance – tensile strength

Does not carry any health hazard

Low cost

Advantages

VimaFiber são fibras cortadas em polipropileno 

multifilamento para misturar com o betão e betonilha 

de forma a aumentar a resistência ao choque e 

reduzir a fissuração na fase de secagem (ou fase 

de deformação plástica). As fibras são introduzidas 

no betão no processo de mistura e espalham-se 

homogeneamente por todo o volume, criando um 

reforço efectivo em todos os sentidos e direcções.

Descrição
Boa resistência química – resistência alcalina elevada

Boa maleabilidade – fáceis de dispersão com o betão 

Separam-se facilmente em filamentos individuais 

sem formar “ninhos”

Boa adesão à mistura – sólida ligação com o betão

Fibras hidrofóbicas – não absorvem a humidade e 

reduzem a permeabilidade do betão

Boa resistência mecânica – resistência à tração

Não acarreta riscos para a saúde

Baixo custo

·

· 

· 

 

· 

·

· 

·

·

Vantagens

Vimaplás VimaFiber
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VimaFiber

A quantidade de fibras a adicionar 

varia consoante o campo de aplicação. 

Normalmente a dosagem inicia-se 

a 600gr/m3, porém, devido a uma 

grande diversidade de aplicações, não 

é possível definir um valor preciso da 

quantidade de fibras a adicionar.

The quantity of fibers to be added 

varies with the field of application. 

Usually the dosage starts at 600gr/

m3 but due to the large application 

range it is not possible to define a fixed 

dosage.

Aplicação
Application

A armazenagem do VimaFiber deve 

ser feita em local seco, protegido da 

exposição solar.

VimaFiber should be stored in a dry 

place, protected from sunlight.
Armazenagem
Storage

A manipulação deste produto não 

requer cuidados especiais. No entanto, 

pode provocar alguma irritação em 

peles mais sensíveis. Neste caso, lavar 

abundantemente com água fria e 

sabão.

The handling of this product does not 

require special care. However, it may 

cause some irritation in more sensitive 

skins. If so, wash abundantly with cold 

water and soap.

Medidas  
de Precaução
Handling Precautions

Sacos/Caixas de 3.600kg, 600gr e 

75gr

Bags/Boxes of 3.600kg, 600gr and 

75gr
Fornecimento 
Supply

Pavimentos industriais

Betões e Betonilhas

Betão Projectado

Argamassas

Pré-Fabricação

Pavimentação de passeios

Esculturas

Tubos

Fachadas

Industrial pavements

Concretes

Projected concrete

Mortars

Pre-fabrications

Paving

Sculptures

Tubes

Facades

Campos
de Aplicação
Fields of Application

Vimaplás
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VimaFiber

VimaFiber

VimaFiber

VimaFiber

6

12

12

12

mediante consulta

16,5

22,2

28,8

Ref.

Reduzem significativamente 
a fissuração na fase de 
secagem.
Significantly reduce cracking in the drying phase.
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Filamento (mm)
Filament (mm)

Caixa (kg)
Box (kg)

220 sacos de 0.075kg
200 bags of 0,075kg each 

37 sacos de 0.600kg
37 bags of 0,600kg each 

8 sacos de 3.600kg
8 bags of 3,600kg each 



Fibras de Vidro Cortadas
Fiberglass Chopped Strands

VimaCrack



VimaCrack are fiberglass chopped strands with zirconium 

oxide, to blend into mortars and concrete mixtures, which 

provide exceptional chemical resistance, even in alkaline 

environments. These inorganic and non-combustible fibers, 

which are not hazardous to health, are ideal for minimizing 

segregation and avoiding microcracks, increasing hardness 

and shock resistance, reducing frictional wear.

Presentation

·

·

·

·

·

 

·

 

·

High mechanical resistance (1,700 pa)

High elasticity module (10 times greater than polypropylene) 

Easy to incorporate, without roughness at the surface

Inorganic fibers and incombustible

Do not oxidise, therefore do not require any minimum 

covering

High resistance to chemical agents, in both acid and alkali 

environments

Do not present any threat to health

Advantages

Vimaplás VimaCrack

64

VimaCrack são fibras de vidro cortadas com óxido de 

zircónio, para misturar em argamassas e misturas de 

betão, que proporcionam uma excecional resistência 

química, mesmo em meios alcalinos. Estas fibras, 

inorgânicas e incombustíveis, e que não constituem 

perigo para a saúde, são ideais para minimizar a 

segregação e evitar as microfissuras, aumentando 

a dureza e a resistência ao choque, diminuindo o 

desgaste por atrito.

Grande resistência mecânica (1700pa)

Grande nódulo de elasticidade (10 vezes superior ao 

polipropileno) 

Fácil de incorporar, sem conferir aspereza à 

superfície

Fibras inorgânicas e incombustíveis

Não oxidam, pelo que não exigem nenhum 

revestimento mínimo

Alta resistência aos agentes químicos, tanto em 

ambientes ácidos como alcalinos

Não constituem perigo para a saúde

·

·

·

·

·

 

·

·

Descrição Vantagens



VimaCrack

Recomenda-se a incorporação de 

600gr por cada metro cúbico de 

massa/betonilha. No entanto, este valor 

deve ser considerado apenas como 

indicativo. 

We recommend the incorporation of 

600gr for each cubic meter of concrete. 

However, this value should be taken as 

an indication only.

Aplicação
Application

A armazenagem do VimaCrack deve 

ser feita em local seco, protegido da 

exposição solar.

VimaCrack should be stored in a dry 

place, protected from sunlight.
Armazenagem
Storage

A manipulação deste produto não 

requer cuidados especiais. No entanto, 

pode provocar alguma irritação em 

peles mais sensíveis. Neste caso, lavar 

abundantemente com água fria e 

sabão.

The handling of this product does not 

require special care. However, it may 

cause some irritation in more sensitive 

skins. If so, wash abundantly with cold 

water and soap.

Medidas  
de Precaução
Handling Precautions

Sacos/Caixas de 18kg e 75gr Bags/Boxes of 18Kg and 75grFornecimento 
Supply

Reforço de rebocos

Betões e Betonilhas

Wall covering reinforcement

Concretes
Campos
de Aplicação
Fields of Application
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VimaCrack

VimaCrack 

VimaCrack

6

12

12

18

18

15

Filamento (mm)
Filament (mm)

Caixa (kg)
Box (kg)

Ref.

Aumentam a dureza e 
a resistência ao choque, 
diminuindo o desgaste 
por atrito.
Increase hardness and shock resistance, reducing frictional wear.
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200 sacos de 
0,075kg
200 bags of 
0,075kg each



Revestimento de Parede
Wall Covering

ADFORS Novelio® / Erfurt®



The various patterns and properties of our decorative fabrics, as 

well as the possibility of combining individual color schemes, 

make these wall coverings, versatile products in the design of 

modern and functional spaces.

ADFORS Novelio® is a range of decorative fiberglass coverings 

for interior walls and ceilings, with excellent technical 

properties. When properly applied, these decorative fabrics 

protect the substrates from mechanical aggressions (like 

knocks, scrapes, etc.), increasing the durability of these 

elements and giving the surface a solidity aspect.

Erfurt® is a modern range of wall paper, with options that go 

from plain or decorative wallpapers to non-woven fabrics and 

to digitally printed coverings, including also decorative interior 

thermal insulation solutions.

Presentation

·

·

·

·

·

·

·

·

·

 

Non-toxic

Durable

Reinforcement and cracks covering

Excellent embossed surfaces allowing multiple layers of 

paint

Various patterns and easy to apply

Allow trimming around difficult areas such as electrical 

outlets, etc

Ideal for places where hygiene is required on walls such as 

hospitals, etc*

Made from natural and ecological raw materials without 

defects*

Used with suitable glues and paints, Vimaglás meets the 

requirements of fire protection standards DIN 4102 (B1) and 

EN 13501-1 (B-s1, d0)*

Advantages

Os diversos padrões e propriedades dos nossos 

revestimentos decorativos, bem como a possibilidade 

de conjugar esquemas cromáticos individuais, fazem 

estes produtos versáteis na conceção de espaços 

modernos e funcionais. 

ADFORS Novelio® é uma gama de revestimentos 

decorativos em fibra de vidro para paredes interiores e 

tetos, com excelentes propriedades técnicas. Quando 

devidamente aplicados, estes tecidos decorativos 

protegem os substratos das agressões mecânicas 

a que estão sujeitos (pancadas, esfoladelas, etc), 

aumentando a durabilidade desses elementos e 

conferindo à superfície um aspeto de solidez.

Erfurt® é uma gama moderna de papel de parede 

pintável. Desde revestimentos de papel lisos ou com 

padrões decorativos a revestimentos não-tecidos e 

resistentes, passando por revestimentos impressos 

digitalmente, esta gama inclui ainda soluções de 

isolamento térmico interior decorativas.

Descrição

Não são tóxicos

Resistentes ao uso e duradouros

Reforçam e cobrem fissuras

Excelentes superfícies em relevo permitindo várias 

camadas de pintura

Vários padrões de fácil aplicação

Permitem o recorte em volta de zonas difíceis, como 

em tomadas eléctricas, etc

Ideal para locais onde se exige muita higiene nas 

paredes, como em hospitais*

Fabricado a partir de matérias-primas naturais e 

ecológicas sem defeitos*

Utilizado com as colas e pinturas adequadas, 

reúne os requisitos das normas de proteção contra 

incêndios DIN 4102 (B1) e EN 13501-1 (B-s1, d0)*

·

·

·

·

 

·

·

 

·

 

·

·

Vantagens
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* Não aplicável a todos os produtos da gama.

* Not applicable to all the product range.



Uma vez que esta gama compreende 

vários produtos diferentes, a forma 

de aplicar deve ser ajustada às 

especificidades de cada caso, não 

existindo um modelo único de 

aplicação,

Since this range has several different 
products, the application method 
should be adjusted to the specifications 
of each case, as there is no uniform 
application model. 

Aplicação
Application

A armazenagem destes produtos 

deve ser feita em local seco, sem 

qualquer contacto com água ou outros 

líquidos, protegido da exposição solar e 

colocado na vertical.

The storage these products should 

be done in a dry place, without any 

contact with water or other liquids, 

protected from sunlight and placed 

vertically.

Armazenagem
Storage

A manipulação deste produto não 

requer cuidados especiais. No entanto, 

pode provocar alguma irritação em 

peles mais sensíveis. Neste caso, lavar 

abundantemente com água fria e 

sabão.

The handling of this product does not 

require special care. However, it may 

cause some irritation in more sensitive 

skins. If so, wash abundantly with cold 

water and soap.

Medidas  
de Precaução
Handling Precautions

Várias dimensões disponíveis, 

mediante consulta.

Various dimensions available, upon 

request. 
Fornecimento 
Supply

Solução para qualquer tipo de 
parede

Solution for any type of wallCampos
de Aplicação
Fields of Application

ADFORS Novelio / 
Erfurt

Vimaplás
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Clássico
Classic

Natureza
Nature

Decoração
Decoration

Renovação
Renovation

Telas de fibra de vidro lisas ou texturadas para aplicação em 
paredes interiores para posterior pintura 
Smooth or textured fiberglass for interior wall application and 
further painting

Telas de fibra de vidro já finalizadas para aplicação em paredes 
interiores (não requer pintura) 
Fiberglass wall covering already finalized for application on 
interior walls (does not require painting)

Telas de fibra de vidro com texturas de alto relevo elaboradas 
com silica para efeitos elegantes e decorativos após finalização 
com pintura 
Fiberglass wall covering with textures made with silica for 
elegant and decorative effects after finishing painting 

Telas com fibra de vidro para colocação sobre pequenas 
fissuras antes de aplicação da tinta 
Fiberglass wall covering for placement on small cracks prior to 
painting 

ADFORS Novelio®
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Contacte-nos para obter informação mais detalhada
Contact us for more detailed information

Revestimento de fibra de vidro pintável
Paintable glass fiber wall covering

Rauhfaser /
Vlies Rauhfaser

Vliesfaser 

Novaboss / 
Anaglypta

Glattvlies

Papel com 
impressão digital

Klimatec

Papel de parede com mistura de desperdícios de madeira 
para conferir textura à parede depois de pintada 
Wall paper with mixed wood scraps giving texture to the wall 
after painting

Papel de parede texturado para uma finalização com textura 
depois da aplicação da tinta  
Textured wallpaper to create effects after painting

Papel de parede com alto relevo para texturas elegantes e 
bem visíveis após finalização com tinta 
Embossed wallpaper for elegant and well-visible textures after 
finishing with paint 

Papel de parede pintável sem textura para impedir o 
aparecimento de fissuras dando à parede um acabamento liso 
Textured paintable wallpaper to prevent fissures while giving a 
smooth finish to the walls

Papel de parede impresso (que pode ser personalizado). Este 
papel não requer pintura 
Printed wallpaper (which can be customized). This paper does 
not require painting

Revestimento de parede para aumentar a eficiência térmica 
no interior de edifícios e residencias particulares 
Wall covering product to increase thermal efficiency inside 
buildings and private housing

Erfurt® Papel pintável para colocação em paredes e tetos
Paintable paper wall covering for walls and ceilings



A informação constante neste catálogo 

e, em particular, as recomendações 

relacionadas com aplicação e utilização 

final dos produtos, são fornecidas 

com boa-fé e baseadas no nosso 

conhecimento e experiência, sempre 

que os produtos sejam devidamente 

armazenados, manuseados e aplicados 

em condições normais. Contudo, em 

cada aplicação específica existem 

variáveis que não podem ser previstas, 

pelo que é da responsabilidade 

de cada aplicador realizar testes 

com os substratos e os demais 

componentes para determinar e 

avaliar a adequabilidade dos produtos 

às funções que se pretendem, tendo 

em consideração todos os parâmetros 

relacionados com a aplicação. Os 

utilizadores deverão sempre consultar 

as versões mais recentes das fichas 

técnicas dos respetivos produtos, 

que serão entregues sempre que 

solicitadas.

The information in this catalog and, 

in particular, the recommendations 

about the application and final use 

of the products, are provided in good 

faith and based on our knowledge 

and experience, assuming that the 

products are properly stored, handled 

and applied under normal conditions. 

However, in each specific application 

there are variables that cannot be 

predicted, so it is the responsibility of 

each user to perform tests with the 

substrates and other components to 

determine and evaluate the adequacy 

of the products for the intended goals, 

taking into account all the parameters 

related to the application. Users 

should always consult the most recent 

versions of the technical sheets of each 

product, which will be delivered upon 

on request.

Nota Vimaplás
Vimaplás Note
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