Ainda pouco conhecida em Portugal,
a nanotecnologia produz os seus
frutos: produtos altamente
tecnológicos que vão mudar o
mundo...

Porquê pintar, quando
Pode também isolar?
Uma revolução tecnológica
Tintas e sistemas de pintura com características
inovadoras, totalmente novas no mercado.

Tintas da Era Espacial
Maior duração e fim das humidades*
Os problemas das altas temperaturas que se geram

Mas o que têm afinal de especial e diferente, estas

aquando da entrada das naves espaciais na atmosfera

tintas?

terrrestre, assim como a directa radiação solar a que

- Duração muito superior, cerca de 20 anos;

estão sujeitos os materiais, quando se encontram no

- Repelem a água durante toda a sua vida;

espaço, foram um desafio para os cientistas.

- Permitem à parede que respire;

Para responder a esse desafio, foram criadas tintas

- São auto laváveis, ou seja, a tinta possui

com características especiais e elevada duração.

características que não permite que a sujidade se fixe,

Estas tintas, as mais avançadas do mundo, estão

sendo facilmente removida pela chuva;

agora disponíveis pela nossa empresa, mediante a sua

- Reflete mais de 80% dos raios UV e Infra

aplicação e obras “chave na mão” ou em alternativa,

vermelhos, o que torna a igreja mais fresca e diminui

mediante um simples fornecimento das mesmas,

num dia quente, a temperatura da superfície da parede

cabendo depois à paróquia contratar que as aplique.

entre 20 e 25ºC;
- Poupa energia, pois ao manter as paredes secas,

Por Cada 1000m2 de tinta aplicada,
recicla os as partículas dos gases de
escape
NOx,
equivalentes
a
30.000Km/ano.

aumenta o conforto interior da igreja, diminuindo a
necessidade de aquecimento;
- É uma alternativa ecológica: pela sua composição
especial, transforma as nocivas partículas NOx,
provenientes dos escapes dos automóveis, em NO3,

* Humidades provenientes do solo, por capilaridade, terão tratamento
diferenciado.

um inofensivo nitrato, utilizado pelas plantas.

Kremlin e
Palácio do Congresso
As tintas da nossa representada
ISO Paint Nordic (Dinamarca)
foram

as

concursos

escolhidas

em

internacionais,

para

pintar o Kremlin em Moscovo e o
Palácio

do

Congresso

e

Washington, Estados Unidos.

20 anos de pintura impecável
Um investimento a prazo, altamente compensador
As características permanentes de repelência da água, permitem que a
pintura se mantenha impecável durante uma vida estimada superior a 20
anos.
Ao repelir a água, os fungos e musgos não conseguem proliferar.
Por outro lado, a característica de repelência que a tinta possui, não
impede que a parede respire, o que a torna especialmente indicada para
edificações antigas. Outra particularidade é a elevada elasticidade, que
atinge os 200% - muito superiores às tintas comuns - dificultam a
ocorrência de infiltrações, protegendo o interior ao mesmo tempo que
proporcionam maior conforto e um ar interior mais saudável, sem mofo,

PINTOU A IGREJA

fungos ou liquens.

RECENTEMENTE?
Se a pintura se encontra em bom

As características especiais das nossas tintas, que são fabricadas numa

estado, poderá ainda aproveitar as

fabrica de alta tecnologia situada na Dinamarca, devem-se a um

características avançadas das

avançado departamento de investigação científica. As estruturas

nossas tintas, mediante a

moleculares dos materiais são modificados a fim de possuírem

aplicação de uma versão

propriedades superiores e que se mantêm ao longo da vida útil da tinta,

transparente, cuja duração é

contrariamente às tintas tradicionais que perdem as suas características

superior a 25 anos.

ao fim de poucos anos.

PODERÁ OPTAR ENTRE CONTRATAR O NOSSO SERVIÇO
COMPLETO OU APENAS ADQUIRIR OS MATERIAIS.

As nossas tintas melhoram significativamente o
isolamento térmico, poupando cerca de 25 a 30%
da energia necessária à climatização do edifício
Telhados, Fachadas, Interiores, Pavimentos e Pedras

O telhado necessita de ser substituído?
Poderá poupar muito dinheiro...
Se a estrutura da cobertura se encontrar em boas condições, dispomos de
soluções que, de uma forma muito mais económica, quando comparada

●
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●
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com a substituição do telhado, resolvem a questão por 20 anos ou mais...
Após inspeccionado, o telhado é limpo de fungos e musgos, mediante a

●

aplicação de químicos de concepção avançada e amigos do ambiente.
Segue-se a aplicação de uma tinta especial, com características similares
às tintas para fachada, descritas nas páginas anteriores, mas com

●
●

propriedades específicas às coberturas. Por exemplo, possuindo um índice
de elasticidade de 400%, as tintas para as telhas protegem a igreja/edifício
como nenhuma outra contra infiltrações. A composição especial das nossas
tintas impedem o aparecimento de fungos ou musgo ao longo de 20 anos.
* NOx - Oxido de nitrogénio é um agente poluidor, responsável pelas chuva ácidas e pela destruição
da camada de ozono. Para o ser humano, esta substância acumula-se nos pulmões aumentando as
doenças respiratórias como o efizema e a bronquite. Pode agravar doenças de coração e levar à
morte prematura. Os automóveis são uma das principais fontes deste tipo de poluíção.

●

Duração superior a 20 anos
Solução económica
Repele a água
Impede formação de musgos e
algae
Reflete o calor, reduzindo
custos de energia e
aumentando a vida útil do
telhado
Renova a protecção inicial do
telhado
Sistema de auto limpeza de
poeiras e de poluição
Marca líder com 70% do
mercado nórdico e 40% do
mercado alemão e francês
Produto altamente ecológico,
transforma as partículas
poluentes proveniente dos
escapes dos automóveis Nox*
em sal.

Humidade por capilaridade
Um problema frequente, agora com solução
A maioria da igrejas antigas possuem problemas de humidade por
capilaridade ascendente.
As águas existentes no solo, são sugadas por microscópicos canais
existentes nas paredes. Estas águas contêm sais dissolvidos que se
depositam à superfície das paredes.
O efeito visual é extremamente desagradável e o re-pintar das
superfícies acaba por ser uma perda de tempo.
As paredes ficam constantemente molhadas, apodrecendo o reboco,
originando fungos, bactérias, linquens e musgo. O ambiente torna-se
frio, desagradável e pouco saudável, o ar cheira a mofo.

Dispomos de solução para este problema.
Recorrendo às novas tecnologias ainda não existentes em Portugal,
é possível criar junto ao solo, uma barreira química contra este
problema, evitando a ascensão da água e todos os problemas
inerentes.
São impregnados vários pontos da parede, com uma substancia
baseada em nano partículas, que tapam todos os poros da parede.
Esta solução pode ser aplicada em paredes de pedra, betão, tijolo,
etc, e tem uma elevada duração.

Para mais informações:
www.nanotek.pt, ou contacte-nos!

Tinta acústica???

Cansado de mudar de sistema de som?
NOVA Tinta acústica!
Se a sua igreja tem muito eco, talvez

Se a igreja estiver a necessitar de

seja o momento de pensar em

ser pintada, a opção pela tinta

resolver definitivamente o problema.

acústica revelar-se-à muito apelativa,
pois resolve o problema da pintura e

Introduzimos em Portugal uma nova

também trata acusticamente.

tinta acústica, de origem francesa, já
com provas em vários países da

Realizamos um estudo acústico, no

Europa.

sentido de determinar os resultados
da sua aplicação e fornecer valores

Esta solução permite aumentar a

aproximados dos resultados a obter.

absorção acústica das paredes em
15 a 20 vezes, quando comparamos

Caso seja necessário, esta solução

com paredes de betão pintado.

poderá ser complementada por
outra, igualmente discreta sob o

Trata-se de uma opção que se

ponto de vista visual, mas que

integra perfeitamente na igreja pois

garanta uma resposta acústica

trata-se de uma tinta especial que

equilibrada.

contém fibras com propriedades de
absorção sonora. Esta tinta é
projectada sobre a superfície
existente.

Aumente a absorção
Das paredes da igreja
Entre 15 e 20 vezes!!!

PINTURA OU
IMPREGNAÇÃO?
A impregnação é realizada
mediante um produto incolor,
composto por nanopartículas
que penetram dentro dos

Soluções anti-pombo

materiais até 17mm, formando
uma barreira química à passagem
de água.

Um dos elementos que mais contribui para a deterioração
dos telhados e das pinturas, são as infestações de aves,
nomeadamente de pombos.

A impregnação pode ser
realizada em paredes, telhas,
pedras ou mosaicos.
Dura mais de 10 anos e previne o

Também nesta área dispomos de soluções de qualidade e
eficiência comprovada, com sistemas de picos de fabrico
europeu (Reino Unido).

salitre, a adesão de sujidade, o
aparecimento de mofo, musgo,
etc. É totalmente repelente de
água, e pode ser usado para

A aplicação destes dispositivos inclui a limpeza e remoção
dos detritos. Como opção, poderá incluir também a limpes

tratar paredes com problemas de
humidade por capilaridade.

do telhado, bem como a aplicação das soluções
reconstrutivas ou de protecção, atrás descritas.

FIM DAS HUMIDADES

Sistema de Pintura Térmica ClimateCooler
80%

Cooler System

20%

Sem tratamento

Inclui pigmentos especiais UV
Que refletem mais de 80% da
Radiação solar. A casa fica mais
Fresca e o consumo de energia
É reduzido em mais de 25%.

Com ClimateCooler

Uma das características avançadas das nossas tintas é a sua rejeição aos raios infra-vermelhos,
sendo possível registrar uma significativa redução da temperatura interior. Assim, não só poupa
dinheiro como diminui as emissões de CO2 associadas ao seu consumo de energia. O sistema de
pintura ClimateCooler, estão disponíveis para cobertura, como para paredes. Existe ainda uma
versão de impregnação, para situações em que a casa tenha sido pintada recentemente, possua
fachadas em pedra ou tijolo.
Outras vantagens:
●
●
●
●
●
●
●
●

Totalmente impermeável, aumenta o conforto no Inverno e reduz os consumos no aquecimento;
Permite que a parede respire;
Possui sistema de auto-limpeza;
Protege as telhas da erosão e dos elementos;
Possui uma vida esperada entre 15 e 25 anos, em função da referência da tinta;
Transforma as partículas poluentes e tóxicas NOx em simples sal;
Elasticidade entre 200% e 400%;
Previne o salitre e o surgimento de fungos ou musgo;

Para mais informações:
www.nanotek.pt, ou contacte-nos!
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