Em vigor desde 16/08/2019

Máquinas e Ferramentas

TABELA DE PREÇOS
CÓDIGO

1625202

DESCRIÇÃO

LENA1BASIC CIMENTO COLA BR(S25)$

UN.

UN

PVP

PRODUTO

7,80 €

COMPOSIÇÃO
Ligantes hidráulicos, inertes calcáricos e silicioso e aditivos
CAMPO DE APLICAÇÃO
Peças de pequenas dimensões (15x15cm), de alta e média absorção, como azulejo, terracota e
monocozedura, em paredes e pavimentos interiores.

1625204

LENA1BASIC CIMENTO COLA CZ(S25)$

UN

7,00 €

1625212

LENA1 CIMENTO COLA BRANCO (S25)$=

UN

9,00 €

COMPOSIÇÃO
Ligantes hidráulicos, inertes calcários e siliciosos e aditivos
CAMPO DE APLICAÇÃO
Peças de pequenas e médias dimensões, de alta e média absorção, como azulejo, terracota e
monocozedura, em paredes e pavimentos interiores.

1625214

LENA1 CIMENTO COLA CINZENT(S25)$

UN

7,70 €

1625218

LENA2BASIC CIMENTO COLA BR(S25)$=

UN

14,80 €

COMPOSIÇÃO
Ligantes mistos, inertes calcários e siliciosos e aditivos
CAMPO DE APLICAÇÃO
Peças de pequenas e médias dimensões, de baixa absorção e porosidade, como grés extrudido e
monocozedura, em pavimentos e paredes interiores e exteriores. Colagem de peças em paredes
exteriores até 20x20 cm.

1625220

LENA2BASIC CIMENTO COLA CZ(S25)$

UN

13,90 €

1625222

LENA2 CIMENTO COLA BRANCO (S25)$

UN

23,00 €

COMPOSIÇÃO
Ligantes mistos, inertes calcários e siliciosos e aditivos
CAMPO DE APLICAÇÃO
Peças cerâmicas de qualquer absorção e porosidade, em pavimentos e paredes interiores e
exteriores. Colagem de peças de grés e grés porcelânico em paredes exteriores com dimensões
máximas de 40x40 cm.

1625224

LENA2 CIMENTO COLA CINZENT(S25)$

UN

21,70 €

NOTA: Os preços constantes nesta tabela, estão sujeitos ao IVA, e podem ser alterados sem aviso prévio.
São válidos a partir da data assinalada, salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico.
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DESCRIÇÃO

UN.

1625232 LENA3 CIMENTO COLA BRANCO (S25)$=

UN

PVP

PRODUTO

31,80 €

COMPOSIÇÃO
Ligantes mistos, inertes calcários e siliciosos e aditivos
CAMPO DE APLICAÇÃO
Peças cerâmicas (grés extrudido e porcelânico) e pedra natural, desde que estável, em pavimentos e paredes
interiores e exteriores. Indicado na colagem sobre piso radiante, sobre impermeabilizantes de base cimentícia,
em piscinas e em sobreposições de grés sobre grés. Na colagem em fachadas é aconselhável a aplicação de
peças com dimensões até 50x50 cm e espessura até 2 cm.

1625280 LENA7 CIMENTO COLA BEGE

(B12)$=

UN

115,20 €

COMPOSIÇÃO

Adesivo de poliuretano de dois componentes, isento de solventes.

CAMPO DE APLICAÇÃO
Adesivo de elevada elasticidade e resistência à humidade, permitindo realizar a colagem de peças cerâmicas e
pedras naturais sensíveis à água, de grandes dimensões e de qualquer absorção e porosidade, em pavimentos e
paredes interiores e exteriores.

1625510

310 ARGAMAS.JUNTAS BRAN-01(S5K)$

UN

7,70 €

1625512

310 ARGAMAS.JUNTAS CINZ-03(S5K)$=

UN

7,70 €

1625513

310 ARGAMAS.JUNTAS PRET-06(S5K)$=

UN

9,00 €

1625514

310 ARGAMAS.JUNTAS MARF-09(S5K)$=

UN

7,70 €

1625516

310 ARGAMAS.JUNTAS BEJE-10(S5K)$=

UN

7,70 €

1625518

310 ARGAMAS.JUNTAS TIJO-14(S5K)$=

UN

9,00 €

1625520

310 ARGAMAS.JUNTAS CAST-12(S5K)$=

UN

9,00 €

COMPOSIÇÃO
Ligantes mistos, inertes calcários, aditivos e pigmentos minerais.
CAMPO DE APLICAÇÃO
Betumação de peças de revestimento cerâmico ou pedra natural, em pavimentos e paredes
interiores e exteriores, em juntas de 0 a 12 mm. LENA® 310 pode ser utilizada em piscinas. As
cores D e E devem ser apenas aplicadas no interior.

NOTA: Os preços constantes nesta tabela, estão sujeitos ao IVA, e podem ser alterados sem aviso prévio.
São válidos a partir da data assinalada, salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico.
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1626030

DESCRIÇÃO

811 ARGAMASSA P/ACABAMENTO(S15)$=

UN.

UN

PVP

PRODUTO

14,80 €

COMPOSIÇÃO
Ligantes mistos, cargas calcárias e aditivos.
CAMPO DE APLICAÇÃO
Execução de superfícies lisas sobre rebocos secos, em obra nova, e em intervenções de
reabilitação, em paredes e tetos interiores ou exteriores. Indicada na substituição de texturas
areadas por texturas lisas, sobre rebocos hidráulicos tradicionais, em construções antigas.

1626222 843 ARGAMA.ANCORAGEM R4 CZ(S30)$=

UN

26,00 €

COMPOSIÇÃO
Ligante hidráulico, inertes calcários e siliciosos e aditivos.
CAMPO DE APLICAÇÃO
Argamassa fluida, de secagem ultrarrápida, ligeiramente expansiva, com retração
compensada e total ausência de segregação na fase plástica. Permite a realização de
ancoragens de elementos metálicos em betão (cabos, barras, armaduras, etc.),
enchimento da base de aparelhos de apoio, fundações de máquinas, tampas de esgoto,
preenchimento de fendas e cavidades confinadas no interior do betão. Espessuras de
aplicação entre 3 e 8 cm. Para espessuras superiores adicionar à argamassa 20 a 30% de

1626602 824 ARGAMASSA ETICS CINZA (S30)$

UN

18,60 €

1626604 824 ARGAMASSA ETICS BRANCO(S30)$

UN

18,90 €

COMPOSIÇÃO
Ligantes mistos, inertes calcários e siliciosos, aditivos e reforçada com fibras especiais.
CAMPO DE APLICAÇÃO
Argamassa de colagem e barramento do isolamento térmico no ETICS (Sistema de
Isolamento Térmico pelo Exterior). Permite a colagem, sobre superfícies novas, de
poliestireno expandido (EPS), extrudido ?sem pele? (XPS) e placas de aglomerado de
cortiça, assim como a realização da camada de base armada sobre a superfície do
isolamento. Para a colagem sobre suportes de reabilitação, aplicar previamente o
primário de aderência LENA® 870 na proporção 1:1:2 (1 parte de LENA® 870, para 1 parte
de água e 2 de cimento Portland CEM II/B-L 32,5 N) ou então utilizar o cimento cola LENA®
3.

NOTA: Os preços constantes nesta tabela, estão sujeitos ao IVA, e podem ser alterados sem aviso prévio.
São válidos a partir da data assinalada, salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico.
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1627120

DESCRIÇÃO

220 ARGAMASSA REB.EXTER.CZ(S30)$

UN.

UN

PVP

PRODUTO

6,20 €

COMPOSIÇÃO
Ligantes hidráulicos, inertes calcários e siliciosos, aditivos.
CAMPO DE APLICAÇÃO
Destina-se à execução de rebocos exteriores, permitindo um acabamento sarrafado,
talochado ou areado. LENA® 220 encontra-se disponível numa granulometria mais fina
(<0,6 mm) - LENA® 223.

1627122

221 ARGAMASSA REB.EXTER.BR(S30)$

UN

6,90 €

1627180

224 ARGAMASSA REB.IN/EX.CZ(S30)$&

UN

6,10 €

COMPOSIÇÃO
Ligantes hidráulicos, inertes calcários e siliciosos, aditivos.
CAMPO DE APLICAÇÃO
Destina-se à execução de rebocos interiores e exteriores, permitindo um acabamento sarrafado,
talochado ou areado. Proporciona um acabamento mais aproximado ao tradicional.

1627460

520 ARGAMASSA BETONILHA CZ(S30)$=

UN

5,80 €

COMPOSIÇÃO
Ligantes hidráulicos, inertes calcários e aditivos.
CAMPO DE APLICAÇÃO
Destina-se à execução de betonilhas em pavimentos interiores e exteriores, para posteriormente
serem revestidas, admitindo todo o tipo de revestimentos: peças cerâmicas, pedra natural, madeira,
cortiça, entre outros. LENA® 520 não constitui acabamento final.

NOTA: Os preços constantes nesta tabela, estão sujeitos ao IVA, e podem ser alterados sem aviso prévio.
São válidos a partir da data assinalada, salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico.
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1627518

DESCRIÇÃO

839 ARGAMASSA REPARACAO R3(B5K)$=

UN.

UN

PVP

PRODUTO

10,80 €

COMPOSIÇÃO
Ligantes mistos, inertes calcários e siliciosos, aditivos e fibras de reforço.
CAMPO DE APLICAÇÃO
Argamassa tixotrópica, de secagem rápida e retração compensada, indicada para a reparação
estrutural de betão, permitindo realizar simultaneamente o acabamento. Permite a reparação de
estruturas em contato permanente com a água. Aplicação sobre superfícies de betão horizontais e
verticais, interiores e exteriores, como vigas, pilares, superfícies de betão à vista, até 35mm, por
camada.

1627520

839 ARGAMASSA REPARACAO R3(S30)$=

UN

32,40 €

1627922

891 IMPERM.BICOMP.(PO20K+LQ10K)$=

UN

106,40 €

COMPOSIÇÃO
Ligantes hidráulicos, inertes siliciosos, aditivos e resinas em dispersão.
CAMPO DE APLICAÇÃO
Membrana cimentosa bi-componente, totalmente impermeável, com elevada elasticidade e poder
de aderência. Indicada para a impermeabilização de varandas, terraços, casas de banho e
fachadas. Espessuras de aplicação no máximo de 2 mm, por camada, sendo aconselhável a
realização de 2 camadas.

NOTA: Os preços constantes nesta tabela, estão sujeitos ao IVA, e podem ser alterados sem aviso prévio.
São válidos a partir da data assinalada, salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico.
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UN.

PVP

1627962

PERFIL ARRANQUE ALUMINIO40 C/2,5M

UN

6,70 €

1627966

PERFIL ARRANQUE ALUMINIO60 C/2,5M

UN

7,70 €

1627980

PERFIL CANTO PVC REDE10x15 C/2,5M

UN

2,50 €

PRODUTO

NOTA: Os preços constantes nesta tabela, estão sujeitos ao IVA, e podem ser alterados sem aviso prévio.
São válidos a partir da data assinalada, salvo ruptura de stocks, erro tipográfico ou fotográfico.
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