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IntroduçãoA

elaboramos soluções feitas à medida que vão 
de encontro às necessidades específicas de cada 
cliente. Técnicos qualificados e formação constante 
trazem a cada setor produtos com a maior 
qualidade, ultrapassando barreiras linguísticas 
e culturais nos cinco continentes. Somos 
capacitados por um departamento de Investigação 
e Desenvolvimento altamente capaz e inovador e 
preservamos diariamente as condições ambientais 
que nos rodeiam.

1% taxa de resíduos produzidos (em 2018).

top 70 na indústria química.

portefólio com +500 soluções.

clientes em 23 países,

espalhados por 5 continentes.

Indulatex Chemicals S.A.
enquadramento

Investigação e Desenvolvimento

Promovemos junto dos nossos clientes o apoio e 
orientação de técnicos altamente qualificados, aliados 
ao suporte de laboratórios que testam os produtos em 
todas as fases do processo, recorrendo aos mais diversos 
equipamentos. Estamos constantemente a desafiar os 
nossos clientes a oferecerem-nos as equações mais difíceis. 
Para nós, não existem problemas impossíveis de resolver.
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AIntrodução

Política de Qualidade

A maior prova da satisfação dos nossos clientes 
é o nosso crescimento nas vendas em 50%, em 
apenas 5 anos. Não faz parte do nosso intuito 
conquistar clientes para um ou dois fornecimentos: 
queremos estabelecer parcerias para muitos anos.
Isso só se faz apresentando produtos de qualidade 
contínua a preços competitivos.
É com isso que pode contar ao trabalhar 
connosco.

Responsabilidade Ambiental

Reduzimos a quantidade de resíduos;
Economizamos energia;

Utilizamos a água com responsabilidade;
Usamos gás natural em vez de gás propano;

Reduzimos a poluição e quantidades de emissões de CO2;
Reciclamos quase a totalidade de resíduos excedentários à 

produção, desde o papel às matérias solventes; 
Possuímos uma ETAR própria, supervisionada regularmente pelos 

nossos técnicos;
Apostamos em soluções aquosas, preterindo as solventes, que 

são prejudiciais ao ar devido à libertação de compostos orgânicos 
voláteis;

Somos uma entidade aderente da sociedade ponto verde
por forma a assegurar a correta gestão dos resíduos das nossas

embalagens colocadas no mercado.

pensamos Verde, ou nÃo fosse essa 

a nossa cor corporatiVa.
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IntroduçãoA

Vantagens
Os nossos pisos desportivos

A Indulatex Chemicals S.A. oferece várias vantagens para os mais variados pisos desportivos, tanto em 
sistemas em acrílico como poliuretano. As nossas cores são diversificadas e facilmente aplicáveis de 
acordo com a preferência de cada cliente. Levamos a cada pessoa as melhores soluções desportivas.

sistemas de alta qualidade 

grande desempenho e qualidade desportiVa

excelente resistência a radiaçÃo uV e temperaturas

excelente estética e niVelamento 

grande resistência

longeVidade dos produtos e das cores

conforto e segurança

grande flexibilidade

adequados a cada orçamento

fácil e pouca manutençÃo

25 anos de experiência da indulatex chemicals, s.a. em Várias 

áreas de atuaçÃo, desde colas e látex até construçÃo ciVil
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Pisos Desportivos
b
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Pisos DesportivosB

sistema indicado para qualquer tipo de 
modalidade desportiva interior, com grande 
resposta a vários desafios, onde o conforto 
é requisito fundamental. É um sistema de 
multicamadas em poliuretano para pavimentos 
desportivos cobertos, sem juntas nem 
soldaduras. Disponível em várias espessuras, de 
acordo com o pretendido.

REVE® SPORT’IN SYSTEM
Revestimentos à base de poliuretano para pavimentos desportivos

• Para desportos interiores;
• Resistência à utilização, impacto e perfurações;
• Excelente absorção dos choques, permitindo 

segurança e conforto;
• Excelente equilibrio: paragem-deslize-rotação;
• Fácil manutenção;
• Grande variedade de cores;
• Cumpre os requisitos das normas EN 14094 e 

en 13813.

Características:

marcação de Linhas
reve® sport pu 250 line
Acabamento
reve® sport pu 2K 4000
enchimento
reve® sport pu 2K 2000

Tapa Poros
reve® sport pu 2K 1000

reve® poxi K 95 *

Base Cimentícia

* Recomendado

Borracha Aglomerada com EPDM/SBR (in situ)
reve® K 563

Consulte a ficha Resumo deste sistema 
através do seguinte QR Code ou PDF:
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BPisos Desportivos

Produtos do sistema Reve® SPORT’in SYSTem

reVe® sport pu 250 line
Marcação de linhas
Produto bicomponente. Aplicações: marcação de linhas 
em sistemas de pisos multicamada com propriedades 
amortecedoras (Shock Pad) - aplicações interiores e exteriores.

embalagem: 3+1Kg, 15+5Kg
consumo: Aprox. 0,2-0,3Kg/m2

tempo de secagem: entre demãos: 20-36h
                                  Tráfego normal: 3 dias
                                  Cura total: 5 dias
aplicação: Trincha ou rolo
cor: Sob consulta

reVe® sport pu 2K 4000
produto de acabamento
Produto bicomponente resistente e de elevada
elasticidade, à base de resinas de poliuretano. Aplicações:
sistemas de pisos multicamada com propriedades
amortecedoras - aplicações interiores. Produto cumpre 
os requisitos das normas EN 13813 e EN 14904.

embalagem: 15+5Kg
consumo: 0,1Kg/m2

tempo de secagem: entre demãos: 20-36h
                                  Tráfego normal: 5 dias
                                  Cura total: 5 dias
aplicação: Rolo de pelo curto
cor: Sob consulta

reVe® sport pu 2K 2000
revestimento autonivelante
Produto bicomponente resistente e de elevada 
elasticidade, à base de resinas de poliuretano. Aplicações: 
revestimento autonivelante para mantas e tapetes de 
borracha, em sistemas de pisos com propriedades 
amortecedoras (Shock Pad) - aplicações interiores.

embalagem: 21+4Kg
consumo (in situ): 2,7Kg/m2

tempo de secagem: entre demãos: 20-36h
                                  Cura total: 7 dias
aplicação: Rodo ou espátula dentada
cor: Sob consulta

reVe® sport pu 2K 1000
tapa poros para tapetes de borracha e betão
Produto bicomponente resistente e de elevada elasticidade
à base de resinas de poliuretano. Aplicações: alisamento e 
autonivelamento in situ de mantas e tapetes aglomerado
de borracha, em sistemas de pisos com propriedades 
amortecedoras (Shock Pad) - aplicações interiores.

embalagem: 20+4Kg
consumo (in situ): 1,5-1,8Kg/m2

tempo de secagem: entre demãos: 20-36h
                                  Cura total: 7 dias
aplicação: Rodo ou espátula lisa
cor: Cinza

embalagem: 10+5Kg, 20+10Kg
consumo: Primário: 0,2-0,3Kg/m2

                  Argamassa: 1,5-1,8Kg/m2

tempo de secagem: Entre demãos: 12-24h
                                  Cura total: 7 dias
aplicação: Trincha ou rodo
cor: incolor

reVe® poxi K 95
primário epóxi
Produto bicomponente de rápido endurecimento e baixa 
viscosidade. Aplicações: bases de betão, betonilhas 
cimentícias e de nivelamento e/ou argamassas epóxi.

reVe® K 563
aglomerante para borracha
Aglomerante para granulado de borracha (SBR/EPDM), isento 
de solventes, de elevada elasticidade. Aplicações: fabricação 
in situ de pistas de atletismo e pisos à base de borracha 
sintética aglomerada, de média e baixa densidade.

embalagem: 25Kg, 220Kg
tempo de secagem: 24-48h
aplicação: molde, in situ
cor: incolor
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Pisos DesportivosB

sistema indicado para qualquer tipo de 
modalidade desportiva interior, com grande 
resposta a vários desafios, onde o conforto 
é requisito fundamental. É um sistema de 
multicamadas em poliuretano para pavimentos 
desportivos cobertos, sem juntas nem 
soldaduras. Disponível em várias espessuras, de 
acordo com o pretendido.

REVE® SPORT’IN SYSTEM 2
Revestimentos à base de poliuretano para pavimentos desportivos

marcação de Linhas
reve® sport pu 250 line
Acabamento
reve® sport pu 2K 4000
enchimento
reve® sport pu 2K 2000

Tapa Poros
reve® sport pu 2K 1000

Cola
uni® 700 2K

reve® poxi K 95 *

Base Cimentícia

Tapete de Borracha

* Recomendado

• Para desportos interiores;
• Resistência à utilização, impacto e perfurações;
• Excelente absorção dos choques, permitindo 

segurança e conforto;
• Excelente equilibrio: paragem-deslize-rotação;
• Fácil manutenção;
• Grande variedade de cores;
• Cumpre os requisitos das normas EN 14094 e 

en 13813.

Características:

Consulte a ficha Resumo deste sistema 
através do seguinte QR Code ou PDF:
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BPisos Desportivos

Produtos do sistema Reve® SPORT’in SYSTem 2

reVe® sport pu 250 line
Marcação de linhas
Produto bicomponente. Aplicações: marcação de linhas 
em sistemas de pisos multicamada com propriedades 
amortecedoras (Shock Pad) - aplicações interiores e exteriores.

embalagem: 3+1Kg, 15+5Kg
consumo: Aprox. 0,2-0,3Kg/m2

tempo de secagem: entre demãos: 20-36h
                                  Tráfego normal: 3 dias
                                  Cura total: 7 dias
aplicação: Trincha ou rolo
cor: Sob consulta

reVe® sport pu 2K 4000
produto de acabamento
Produto bicomponente resistente e de elevada
elasticidade, à base de resinas de poliuretano. Aplicações:
sistemas de pisos multicamada com propriedades
amortecedoras - aplicações interiores. Produto cumpre 
os requisitos das normas EN 13813 e EN 14904.

embalagem: 15+5Kg
consumo: 0,1Kg/m2

tempo de secagem: entre demãos: 20-36h
                                  Tráfego normal: 5 dias
                                  Cura total: 5 dias
aplicação: Rolo de pelo curto
cor: Sob consulta

reVe® sport pu 2K 1000
tapa poros para tapetes de borracha e betão
Produto bicomponente resistente e de elevada elasticidade
à base de resinas de poliuretano. Aplicações: alisamento e 
autonivelamento in situ de mantas e tapetes aglomerado
de borracha, em sistemas de pisos com propriedades 
amortecedoras (Shock Pad) - aplicações interiores.

embalagem: 20+4Kg
consumo (in situ): 1,5-1,8Kg/m2

tempo de secagem: entre demãos: 20-36h
                                  Cura total: 7 dias
aplicação: Rodo ou espátula lisa
cor: Cinza

uni® 700 2K
cola de poliuretano para revestimentos
Cola à base de resinas de poliuretano e endurecedor 
de isocianato. Aplicações: revestimentos de instalações 
desportivas, mantas e tapetes de aglomerado de borracha, 
entre outras - interior e exterior. Produto testado a partir de 
métodos internos baseados nas normas EN 13744 e EN 12228.

embalagem: 5+0,5Kg, 10+1Kg
consumo: Primário: 0,9-1,2Kg/m2

tempo de secagem: Aberto: 25–35min
                                  Transitável: 24–48h
                                  Cura total: 7 dias
aplicação: Espátula dentada
cor: Preto e verde

embalagem: 10+5Kg, 20+10Kg
consumo: Primário: 0,2-0,30Kg/m2

                  Argamassa: 1,5-1,8Kg/m2

tempo de secagem: Entre demãos: 12-24h
                                  Cura total: 7 dias
aplicação: Trincha ou rodo
cor: incolor

reVe® poxi K 95
primário epóxi
Produto bicomponente de rápido endurecimento e baixa 
viscosidade. Aplicações: bases de betão, betonilhas 
cimentícias e de nivelamento e/ou argamassas epóxi.

reVe® sport pu 2K 2000
revestimento autonivelante
Produto bicomponente resistente e de elevada 
elasticidade, à base de resinas de poliuretano. Aplicações: 
revestimento autonivelante para mantas e tapetes de 
borracha, em sistemas de pisos com propriedades 
amortecedoras (Shock Pad) - aplicações interiores.

embalagem: 21+4Kg
consumo (in situ): 2,7Kg/m2

tempo de secagem: entre demãos: 20-36h
                                  Cura total: 7 dias
aplicação: Rodo ou espátula dentada
cor: Sob consulta
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Pisos DesportivosB

excelente sistema em poliuretano de 
multicamada em borracha, de propriedades 
atrativas e extremamente durável. Solução para 
pistas de atletismo, permitindo o conforto e 
segurança desejadas nas competições. É um 
sistema tipo sandwich impermeável, feito 
em obra, sem juntas, com borracha sBr de 
granulometria controlada, com ligante de 
poliuretano e um revestimento de resina de 
poliuretano com acabamento em epdM que 
garante excelente rendimento perante qualquer 
situação climática. 

REVE® SPORTRACK SYSTEM
Sistema em poliuretano para pisos de atletismo

Características:
• Superfície uniforme e impermeável;
• Propriedades anti-deslizantes e anti-trauma;
• Apropriado para calçado de atletismo;
• Disponível em várias cores.

marcação de Linhas
reve® sport pu 250 line
Acabamento
reve® pu K 340 al *

enchimento
reve® sport pu 2K 2010

Tapa Poros
reve® sport pu 2K 1010
Borracha Aglomerada com EPDM/SBR (in situ)
reve® K 563

Base Cimentícia ou Alcatrão

* Recomendado

Saturação com borracha

reve® poxi K 95 (para base cimentícia)
ou reve® K 563 (para alcatrão)

Consulte a ficha Resumo deste sistema 
através do seguinte QR Code ou PDF:
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BPisos Desportivos

Produtos do sistema Reve® SPORTRACK SYSTem

reVe® K 563
aglomerante para borracha
Aglomerante para granulado de borracha (SBR/EPDM), isento 
de solventes, de elevada elasticidade. Aplicações: fabricação 
in situ de pistas de atletismo e pisos à base de borracha 
sintética aglomerada, de média e baixa densidade.

embalagem: 25Kg, 220Kg
tempo de secagem: 24-48h
aplicação: molde, in situ
cor: incolor

reVe® sport pu 2K 1010
tapa poros para tapetes de borracha 
Produto bicomponente à base de resinas de poliuretano. 
Aplicações: tapa-poros para mantas e tapetes de borracha de 
pisos desportivos impermeáveis, pistas de atletismo e campos 
multidesportos.

embalagem: 20+4Kg
consumo (in situ): 1,5-1,8Kg/m2

tempo de secagem: entre demãos: 20-36h
                                  Tráfego pedonal: 24h
                                  Cura total: 7 dias
aplicação: Rodo ou espátula lisa
cor: Sob consulta

reVe® sport pu 2K 2010
revestimento autonivelante 
Produto bicomponente à base de resinas de poliuretano. 
Aplicações: revestimento autonivelante para tapetes de 
borracha, após a aplicação do tapa-poros REVE® SPORT Pu 
2K 1010, em sistemas de pisos para pistas de atletismo e 
campos multidesportivos.

embalagem: 20+4Kg
consumo (in situ): Aprox. 2,2Kg/m2

tempo de secagem: Remoção de borracha: 20h
                                  Tráfego pedonal: 24h  
                                  Cura total: 7 dias
aplicação: Rodo
cor: Sob consulta

embalagem: 10+5Kg, 20+10Kg
consumo: Primário: 0,2-0,3Kg/m2

                  Argamassa: 1,5-1,8Kg/m2

tempo de secagem: Entre demãos: 12-24h
                                  Cura total: 7 dias
aplicação: Trincha ou rodo
cor: incolor

reVe® poxi K 95
primário epóxi
Produto bicomponente de rápido endurecimento e baixa 
viscosidade. Aplicações: bases de betão, betonilhas 
cimentícias e de nivelamento e/ou argamassas epóxi.

reVe® pu K 340 al
Tinta PU alifática
Tinta bicomponente à base de resinas de poliuretano, 
de alta resistência à abrasão. Aplicações: acabamento 
ou marcação de linhas em pisos de borracha.

embalagem: 20+5Kg
consumo: Spray: 0,25Kg/m2/Demão
                 Rolo, trincha: 1,0Kg/m2/Demão
tempo de secagem: Toque: 2h
                                   Profundidade: 12-16h
                                   Repintura: min. 18h
aplicação: Pistola, trincha ou rolo
cor: Sob consulta

reVe® sport pu 250 line
Marcação de linhas
Produto bicomponente. Aplicações: marcação de linhas 
em sistemas de pisos multicamada com propriedades 
amortecedoras (Shock Pad) - aplicações interiores e 
exteriores.

embalagem: 3+1Kg, 15+5Kg
consumo: Aprox. 0,2-0,3Kg/m2

tempo de secagem: entre demãos: 20-36h
                                  Tráfego normal: 3 dias
                                  Cura total: 5 dias
aplicação: Trincha ou rolo
cor: Sob consulta
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Pisos DesportivosB

excelente sistema em poliuretano de 
multicamada em borracha, de propriedades 
atrativas e extremamente durável. Solução para 
pistas de atletismo, permitindo o conforto e 
segurança desejadas nas competições. É um 
sistema tipo sandwich impermeável, feito 
em obra, sem juntas, com borracha sBr de 
granulometria controlada, com ligante de 
poliuretano e um revestimento de resina de 
poliuretano com acabamento em epdM que 
garante excelente rendimento perante qualquer 
situação climática. 

REVE® SPORTRACK SYSTEM 2
Sistema em poliuretano para pisos de atletismo

Características:
• Superfície uniforme e impermeável;
• Propriedades anti-deslizantes e anti-trauma;
• Apropriado para calçado de atletismo;
• Disponível em várias cores.

marcação de Linhas
reve® sport pu 250 line
Acabamento
reve® pu K 340 al *

enchimento
reve® sport pu 2K 2010

Tapa Poros
reve® sport pu 2K 1010

Cola
uni® 700 2K

reve® poxi K 95 (para base cimentícia)
ou reve® K 563 (para alcatrão)

Base Cimentícia ou Alcatrão

* Recomendado

Saturação com borracha

Tapete de Borracha (10 mm*)

Consulte a ficha Resumo deste sistema 
através do seguinte QR Code ou PDF:
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BPisos Desportivos

Produtos do sistema Reve® SPORTRACK SYSTem 2

reVe® sport pu 250 line
Marcação de linhas
Produto bicomponente. Aplicações: marcação de linhas 
em sistemas de pisos multicamada com propriedades 
amortecedoras (Shock Pad) - aplicações interiores e 
exteriores.

embalagem: 3+1Kg, 15+5Kg
consumo: Aprox. 0,2-0,3Kg/m2

tempo de secagem: entre demãos: 20-36h
                                  Tráfego normal: 3 dias
                                  Cura total: 5 dias
aplicação: Trincha, rolo
cor: Sob consulta

reVe® K 563
aglomerante para borracha
Aglomerante para granulado de borracha e/ou 
EPDM, com base em isocianatos e polióis, puro, 
isento de solventes e sem sólidos em suspensão. 
Consultar mais informações sobre este produto 
na secção C - Produtos e Soluções.

uni® 700 2K
cola de poliuretano para revestimentos
Cola à base de resinas de poliuretano e endurecedor 
de isocianato. Aplicações: revestimentos de instalações 
desportivas, mantas e tapetes de aglomerado de borracha, 
entre outras - interior e exterior. Produto testado a partir de 
métodos internos baseados nas normas EN 13744 e EN 12228.

embalagem: 5+0,5Kg, 10+1Kg
consumo: primário: 0,9-1,2Kg/m2

tempo de secagem: Aberto: 25-35min
                                  Transitável: 24-48h
                                  Cura total: 7 dias
aplicação: Espátula dentada
cor: Preto e verde

reVe® poxi K 95
primário epóxi
Produto de dois componentes 
com rápido endurecimento e 
baixa viscosidade. Consultar mais 
informações sobre este produto na 
secção C - Produtos e Soluções.

reVe® sport pu 2K 1010
tapa poros para tapetes de borracha 
Produto bicomponente à base de resinas de poliuretano. 
Aplicações: tapa-poros para mantas e tapetes de borracha de 
pisos desportivos impermeáveis, pistas de atletismo e campos 
multidesportos.

embalagem: 20+4Kg
consumo (in situ): 1,5-1,8Kg/m2

tempo de secagem: entre demãos: 20-36h
                                  Tráfego pedonal: 24h
                                  Cura total: 7 dias
aplicação: Rodo ou espátula lisa
cor: Sob consulta

reVe® sport pu 2K 2010
revestimento autonivelante 
Produto bicomponente à base de resinas de poliuretano. 
Aplicações: revestimento autonivelante para tapetes de 
borracha, após a aplicação do tapa-poros REVE® SPORT Pu 
2K 1010, em sistemas de pisos para pistas de atletismo e 
campos multidesportivos.

embalagem: 20+4Kg
consumo (in situ): Aprox. 2,2Kg/m2

tempo de secagem: Remoção de borracha: 20h
                                  Tráfego pedonal: 24h
                                  Cura total: 7 dias
aplicação: Rodo
cor: Sob consulta

reVe® pu K 340 al
Tinta PU alifática
Tinta bicomponente à base de resinas de poliuretano, 
de alta resistência à abrasão. Aplicações: acabamento 
ou marcação de linhas em pisos de borracha.

embalagem: 20+5Kg
consumo: Spray: 0,25Kg/m2/Demão
                 Rolo, trincha: 1,0Kg/m2/Demão
tempo de secagem: Toque: 2h
                                   Profundidade: 12-16h
                                   Repintura: min. 18h
aplicação: Pistola, trincha ou rolo
cor: Sob consulta
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excelente sistema para pavimentação cuidadosa 
de campos novos e antigos. O sistema 
reve® sport standard distingue-se dos 
revestimentos tradicionais pela sua extrema 
qualidade de produtos de preparação e pela 
qualidade das resinas de acabamento. Este é 
um sistema de extrema elasticidade, indicado 
para uma utilização intensiva.

REVE® SPORT STANDARD
Sistema acrílico para pisos desportivos

• Para desportos exteriores e interiores;
• Resistência à abrasão e agentes atmosféricos;
• Piso texturado, flexível, versátil e 

antiderrapante;
• Fácil aplicação e manutenção;
• Disponível em várias cores.

Características:

Acabamento - 2ª camada
reve® sp 65
Acabamento - 1ª camada
reve® sp 65

Base Cimentícia ou Alcatrão

marcação de Linhas
reve® sp 200 line

Tapete de Borracha *

Tapa Poros
reve® sp 45

Cola
uni® 700 2K

* Recomendado

Consulte a ficha Resumo deste sistema 
através do seguinte QR Code ou PDF:
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Produtos do sistema Reve® SPORT STAndARd

reVe® sp 200 line
tinta de marcação
Tinta aquosa. Aplicações: marcação de linhas em pisos 
desportivos acrílicos.

embalagem: 5Kg, 25Kg
consumo: 5-8L/m2

tempo de secagem: Superficial: 15 min
                                  Ao toque: 30 min
                                  entre camadas: 3h
aplicação: Trincha ou rolo
cor: Sob consulta

reVe® sp 65
Acabamento à base de resinas acrílicas
Produto texturado, flexível e durável, resistente à abrasão e 
agentes atmosféricos. Aplicações: pisos desportivos. 

embalagem: 5Kg, 25Kg
consumo: 0,75-1,0Kg/m2

tempo de secagem: Superficial: 1h
                                  Ao toque: 2h
                                  Entre camadas: 4h
aplicação: Rodo ou espátula de borracha
cor: Sob consulta

reVe® sp 45
tapa poros à base de resinas sintéticas
Primário à base de resinas sintéticas. Aplicações: tapa poros 
para uniformização de superfícies betuminosas/asfalto.

embalagem: 5Kg, 25Kg
consumo: 0,7-1,0Kg/m2

tempo de secagem: Superficial: 1h
                                  Ao toque: 2h
                                  Entre camadas: 4h
aplicação: Rodo ou espátula de borracha
cor: Cinza

uni® 700 2K
cola de poliuretano para revestimentos
Cola à base de resinas de poliuretano e endurecedor 
de isocianato. Aplicações: revestimentos de instalações 
desportivas, mantas e tapetes de aglomerado de borracha, 
entre outras - interior e exterior. Produto testado a partir de 
métodos internos baseados nas normas EN 13744 e EN 12228.

embalagem: 5+0,5Kg, 10+1Kg
consumo: Primário: 0,9-1,2Kg/m2

tempo de secagem: Aberto: 25-35min
                                  Transitável: 24-48h
                                  Cura total: 7 dias
aplicação: Espátula dentada
cor: Preto e verde
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excelente sistema para pavimentação cuidadosa 
de campos novos e antigos. O sistema 
reve® sport standard 2 distingue-se dos 
revestimentos tradicionais pela sua extrema 
qualidade de produtos de preparação e pela 
qualidade das resinas de acabamento. Este é 
um sistema de extrema elasticidade, indicado 
para uma utilização intensiva.

REVE® SPORT STANDARD 2
Sistema acrílico para pisos desportivos

• Para desportos exteriores e interiores;
• Resistência à abrasão e agentes atmosféricos;
• Piso texturado, flexível, versátil e 

antiderrapante;
• Fácil aplicação e manutenção;
• Disponível em várias cores.

Características:

Consulte a ficha Resumo deste sistema 
através do seguinte QR Code ou PDF:

Acabamento - 2ª camada
reve® sp 65
Acabamento - 1ª camada
reve® sp 65

Base Cimentícia ou Alcatrão

marcação de Linhas
reve® sp 200 line

Tapa Poros
reve® sp 45

Primário
reve® priM sp 10
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Produtos do sistema Reve® SPORT STAndARd 2

reVe® sp 200 line
tinta de marcação
Tinta aquosa. Aplicações: marcação de linhas em pisos 
desportivos acrílicos.

embalagem: 5Kg, 25Kg
consumo: 5-8L/m2

tempo de secagem: Superficial: 15 min
                                  Ao toque: 30 min
                                  entre camadas: 3h
aplicação: Trincha ou rolo
cor: Sob consulta

reVe® sp 65
Acabamento à base de resinas acrílicas
Produto texturado, flexível e durável, resistente à abrasão e 
agentes atmosféricos. Aplicações: pisos desportivos. 

embalagem: 5Kg, 25Kg
consumo: 0,75-1,0Kg/m2

tempo de secagem: Superficial: 1h
                                  Ao toque: 2h
                                  Entre camadas: 4h
aplicação: Rodo ou espátula de borracha
cor: Sob consulta

reVe® sp 45
tapa poros à base de resinas sintéticas
Primário à base de resinas sintéticas. Aplicações: tapa poros 
para uniformização de superfícies betuminosas/asfalto.

embalagem: 5Kg, 25Kg
consumo: 0,7-1,0Kg/m2

tempo de secagem: Superficial: 1h
                                  Ao toque: 2h
                                  Entre camadas: 4h
aplicação: Rodo ou espátula de borracha
cor: Cinza

reVe® prim sp 10
primário promotor de aderência
Primário aquoso à base de resinas epóxi. Aplicações: ligante 
para promover a aderência entre revestimentos de base epóxi, 
acrílico e poliuretano a pavimentos cimentícios.

embalagem: 21+4Kg
consumo: 0,15-0,25Kg/m2

tempo de secagem: Ao toque: 3h
                                  entre camadas: 20-36h
aplicação: Trincha ou rolo
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sistema de multiusos com excelentes 
propriedades de absorção de impacto que 
garantem um excelente conforto de jogo 
e segurança. O REVE® Multipurpose é a 
superfície de desportos ideal para a prática 
de modalidades como basquetebol, ginástica, 
futebol, entre outros, usado em escolas e 
outros estabelecimentos. Este sistema garante o 
desempenho e as propriedades para as quais o 
próprio foi desenvolvido. 

REVE® MULTIPURPOSE
Sistema acrílico para pavimentos multiusos

2ª demão
reve® sp 100 (pintura sem diluição)

1ª demão
reve® sp 100 (diluição a 20%)

Base - Pó de Pedra Compactado

Gravilha
reve® poxi K 349 (4%)

marcação de Linhas
reve® sp 200 line

• Para desportos exteriores;
• Excelente pavimento multiusos;
• Efeito antiderrapante;
• Superfície uniforme;
• Altamente elástico;
• Ampla gama de cores;
• Ampla gama de espessuras;
• baixa manutenção.

Características:

Consulte a ficha Resumo deste sistema 
através do seguinte QR Code ou PDF:
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Produtos do sistema Reve® muLTiPuRPOSe

reVe® poxi K 349
ligante de inertes para pisos drenantes
Produto formulado à base de resinas de epóxi com boa 
aglomeração. Aplicações: aglomeração de inertes selecionados 
para formação de pisos e pavimentos desportivos permeáveis.

embalagem: 10+5Kg, 20+10Kg
consumo: 4% p.p. dos inertes utilizados
tempo de secagem: Circulação pedonal: 24h
                                  Cura total: 7 dias
cor: incolor

reVe® sp 100
tinta para pisos desportivos
Tinta acrílica, de acabamento liso, fino, flexível e durável. 
Aplicações: pisos betuminosos, asfalto e betão poroso ou 
outros pisos desportivos.

embalagem: 5Kg, 25Kg
consumo: 0,4-0,7Kg/m2

aplicação: Rolo, rodo ou pistola airless
cor: Sob consulta

reVe® sp 200 line
tinta de marcação
Tinta aquosa. Aplicações: marcação de linhas em pisos 
desportivos acrílicos.

embalagem: 5Kg, 25Kg
consumo: 5-8L/m2

tempo de secagem: Superficial: 15 min
                                  Ao toque: 30 min
                                  entre camadas: 3h
aplicação: Trincha ou rolo
cor: Sob consulta
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excelente sistema para pavimentos urbanos, 
com forte resistência à abrasão. A sua ampla 
gama de cores dá vida e mais cor a espaços 
como ruas, ciclovias, áreas de serviço, parques 
de estacionamento ou aeroportos. Excelente 
solução para colorir e proteger pavimentos. 

REVE® URBAN FLOORS
Sistema para pavimentos urbanos

• Excelente estética;
• Ampla gama de cores;
• Resistência a abrasão.

Características:

marcação de Linhas
reve® sp 200 line

Acabamento
reve®  sp 65

Base Cimentícia ou Alcatrão

Consulte a ficha Resumo deste sistema 
através do seguinte QR Code ou PDF:
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Produtos do sistema Reve® uRbAn fLOORS

reVe® sp 200 line
tinta de marcação
Tinta aquosa. Aplicações: marcação de linhas em pisos 
desportivos acrílicos.

embalagem: 5Kg, 25Kg
consumo: 5-8L/m2

tempo de secagem: Superficial: 15 min
                                  Ao toque: 30 min
                                  entre camadas: 3h
aplicação: Trincha ou rolo
cor: Sob consulta

reVe® sp 65
Acabamento à base de resinas acrílicas
Produto texturado, flexível e durável, resistente à abrasão e 
agentes atmosféricos. Aplicações: pisos desportivos. 

embalagem: 5Kg, 25Kg
consumo: 0,75-1,0Kg/m2

tempo de secagem: Superficial: 1h
                                  Ao toque: 2h
                                  Entre camadas: 4h
aplicação: Rodo ou espátula de borracha
cor: Sob consulta



24 25 Indulatex Chemicals, S.A. • www.indulatex.pt  Indulatex Chemicals, S.A. • www.indulatex.pt

Pisos DesportivosB

este sistema de duas camadas de borracha 
possui grandes propriedades elásticas e 
reduzidos riscos de deslize. É excelente para 
parques infantis e recreios, garantindo conforto 
e segurança de todas as crianças. Disponível em 
várias cores.

REVE® PLAYgROUND
Sistema para parques infantis

• Ideal para parques infantis;
• Sistema confortável;
• Ampla gama de espessuras;
• Ampla gama de cores e personalizações;
• Cumpre requisitos da norma NP EN 1177.

Características:

marcação de Linhas
reve® pu K 340 al

Borracha Aglomerada (com Corante)
reve® K 566

Base Cimentícia ou Alcatrão

Primário
reve® poxi K 95

Borracha Aglomerada 
reve® K 566

Consulte a ficha Resumo deste sistema 
através do seguinte QR Code ou PDF:
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Produtos do sistema Reve®PLAYGROund

reVe® pu K 340 al
Tinta PU alifática
Tinta bicomponente à base de resinas de poliuretano, 
de alta resistência à abrasão. Aplicações: acabamento 
ou marcação de linhas em pisos de borracha.

embalagem: 20+5Kg
consumo: Spray: 0,25Kg/m2/Demão
                 Rolo, trincha: 1,0Kg/m2/Demão
tempo de secagem: Toque: 2h
                                   Profundidade: 12-16h
                                   Repintura: min. 18h
aplicação: Pistola, trincha ou rolo
cor: Sob consulta

embalagem: 10+5Kg, 20+10Kg
consumo: Primário: 0,2-0,3Kg/m2

                  Argamassa: 1,5-1,8Kg/m2

tempo de secagem: Entre demãos: 12-24h
                                  Cura total: 7 dias
aplicação: Trincha ou rodo
cor: incolor

reVe® poxi K 95
primário epóxi
Produto bicomponente de rápido endurecimento e baixa 
viscosidade. Aplicações: bases de betão, betonilhas 
cimentícias e de nivelamento e/ou argamassas epóxi.

reVe® K 566
aglomerante para borracha
Aglomerante para granulado de borracha e/ou EPDM, isento 
de solventes e sólidos em suspensão, de elevada elasticidade 
- consultar ficha técnica para recomendação do leque de 
cores. Aplicações: fabricação de aglomerados de borracha 
de média e baixa densidade, destinados a pisos de parques 
infantis e recreios.

embalagem: 25Kg, 220Kg
consumo: 10-15 p.p.
tempo de secagem: Transitável: 24h
    Cura total: 48h
aplicação: molde, in situ
aparência: incolor
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Produtos e Soluções
c
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A marca registada REVE® SPORT é a bandeira da 
Indulatex para os pisos desportivos. Temos perfeita 
noção das necessidades actuais deste sector. é de 
extrema importância garantir a mesma qualidade 
através dos anos, aos preços mais competitivos. A 
proximidade a instaladores chave levam a nossa 
atenção aos detalhes mais pequenos.

Oferecemos os seguintes grupos de produtos para 
pisos desportivos:

REVE® SPORT
Os nossos produtos para pisos desportivos

eSTeS PROduTOS TAmbém fAzem PARTe dO nOSSO 
CATÁLOGO GeRAL dA COnSTRuçãO CiviL.
viSiTe-nOS em: www.induLATex.PT
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Relva Sintética
Cola

uni® 400 2K
cola de poliuretano para revestimentos
Cola de dois componentes à base de resinas de poliuretano e 
endurecedor de isocianato, de excelente aderência sobre qualquer 
tipo de substrato seco ou limpo. Aplicações: colagens de relva 
sintética em interiores ou exteriores. Produto testado a partir de 
métodos internos baseados nas normas EN 13744 e EN 12228.

embalagem 6+0,5Kg, 12+1Kg

consumo Primário: 0,9-1,2Kg/m2

tempo de secagem
Aberto: 20-25 min
Transitável: 24-48h
Cura total: 7 dias 

aplicação Espátula dentada

cor Standard: verde
Outras: Sob consulta

 

uni® 700 2K
cola de poliuretano para revestimentos
Cola à base de resinas de poliuretano e endurecedor de isocianato. 
Aplicações: colagens de relva sintética, revestimentos de instalações 
desportivas, mantas e tapetes de aglomerado de borracha - interior 
e exterior. Produto testado a partir de métodos internos baseados 
nas normas EN 13744 e EN 12228.

embalagem 5+0,5Kg, 10+1Kg

consumo Primário: 0,9-1,2Kg/m2

tempo de secagem
Aberto: 25-35 min
Transitável: 24-48h
Cura total: 7 dias

aplicação Espátula dentada

cor Standard: verde
Outras: Sob consulta
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Tela

Tinta

uni® tela rs
tela para colagem de relvado
Banda de poliéster reforçada por uma película impermeabilizante 
numa das suas faces. Aplicações: emendas de relva sintética.

embalagem Largura rolo: 30cm
Comprimento rolo: 100m

gramagem 195g/m2

cor esbranquiçada

 

reVe® m line
tinta de marcação
Tinta aquosa. Aplicações: marcação de linhas em relva sintética. 
Produto testado segundo as normas EN ISO 5470-1 e EN 14904.

embalagem 5Lt, 10Lt, 20Lt

consumo 5-8m2/L

tempo de secagem Superficial: 2-4h
Cura total: 24h

aplicação Pincel, rolo ou máquina

cor Sob consulta
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Pisos em Borracha
Aglomerantes

reVe® K 518
Aglomerante alifático para borracha
Aglomerante para granulado de borracha e/ou EPDM de resistência 
à descoloração por radiação UV, isento de solventes e sólidos em 
suspensão. Aplicações: fabricação de aglomerados de borracha de 
média e baixa densidade destinados a pistas de atletismo.

embalagem 210Kg

consumo 10-15p.p.

tempo de secagem Transitável: 24h 
Cura total: 48h

aplicação molde, in situ

aparência incolor

 

reVe® K 563
aglomerante para borracha
Aglomerante para granulado de borracha e/ou EPDM, isento 
de plastificantes, solventes e sólidos em suspensão, de elevada 
elasticidade. Aplicações: fabricação de aglomerados de borracha 
de média e baixa densidade, pistas de atletismo e pisos à base de 
borracha.

embalagem 25Kg, 220Kg

tempo de secagem 24-48h

aplicação molde, in situ

aparência incolor
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reVe® K 565
aglomerante de poliuretano para borracha
Aglutinante de aglomerado de borracha monocomponente à base 
de poliuretano, isento de solventes e sólidos de suspensão, de 
elevada flexibilidade. Aplicações: granulado de borracha de média e 
baixa densidade destinado a pistas de atletismo.

embalagem 25Kg, 220Kg, 1000Kg

Tempo de secagem (estufa 130ºC) +6h

aplicação molde

aparência incolor

 

reVe® K 566
aglomerante para borracha
Aglomerante para granulado de borracha e/ou EPDM, isento 
de solventes e sólidos em suspensão, de elevada elasticidade. 
Aplicações: fabricação de aglomerados de borracha de média e 
baixa densidade destinado a pisos de parques infantis e recreios. 
Produto cumpre os requisitos da norma NP EN 1177.*

embalagem 25Kg, 220Kg, 1000Kg

consumo molde, in situ

tempo de secagem Transitável: 24h 
Cura total: 48h

aplicação molde, in situ

aparência incolor

 * Ver espessura do ensaio de borracha.
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manutenção e Pintura

reVe® m 408
tinta para recobrimento em borracha
Tinta à base de resinas sintéticas de alta resistência à abrasão e 
elevada flexibilidade. Aplicações: em substratos expostos à luz 
contínua e direta e recobrimento de pisos de borracha - interiores 
ou exteriores.

embalagem 5Kg, 20Kg

consumo 0,4-0,8Kg/m2

tempo de secagem
Superficial: 2h
Repintura: 6h
Tráfego ligeiro: 24-48h

aplicação Trincha, rolo ou pistola de ar comprimido

cor Sob consulta

 

reVe® elastic c 400
tinta para borracha
Tinta à base de resinas sintéticas, de alta resistência à abrasão e 
elevada flexibilidade. Aplicações: substratos expostos à luz contínua 
e direta, recobrimento de pisos de borracha - interiores e exteriores.

embalagem 5Kg, 20Kg

consumo 0,5-1,0Kg/m2

tempo de secagem
Ao toque: 2-3h 
Entre demãos: 4-6h 
Cura total: 48h

aplicação Trincha ou rolo

cor Sob consulta
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reVe® pu K 340 al
Tinta PU alifática
Tinta de dois componentes à base de resinas de poliuretano, de 
alta resistência à abrasão. Aplicações: acabamento ou marcação de 
linhas em pisos de borracha e em pavimentos de madeira.

embalagem 20+5Kg

consumo Spray: 0,25Kg/m2/Demão
Rolo, trincha: 1Kg/m2/Demão

tempo de secagem
Toque: 2h
Profundidade: 12-16h
Repintura: min. 18h

aplicação Pistola, trincha ou rolo

cor Sob consulta

 Pasta Pigmentante

reVe® Kor K5
pasta pigmentante para aglomeração de 
borracha
Pasta de pigmentos à base de resinas sintéticas. Aplicações: 
pigmentação de aglomeração de borracha.

embalagem 1Kg, 5Kg

aplicação Aditivo

cor Sob consulta
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Colas

uni® 026
cola para madeira e derivados
Cola monocomponente à base de resinas poliuretano. Aplicações: 
colagens de espuma isolante rígida, painéis de lã de rocha a painéis 
de gesso com ou sem barreira de vapor. Também para todo o tipo 
de carpintaria de madeira e de lâminas de fibra de madeira, entre 
outras aplicações. Categoria D4. Produto testado pelos nossos 
laboratórios segundo a norma DIN EN 204.

embalagem 1Kg

consumo 0,12-0,2Kg/m2

tempo de secagem 45-60min

aplicação Espátula, trincha ou rolo

cor Amarelada

 

uni® 700 2K l
cola de poliuretano para revestimentos
Cola à base de resinas de poliuretano e endurecedor de isocianato. 
Aplicações: colagens de relva sintética, revestimentos de instalações 
desportivas, mantas e tapetes de aglomerado de borracha - interior 
e exterior. Produto testado a partir de métodos internos baseados 
nas normas EN 13744 e EN 12228.

embalagem 5+0,5Kg, 10+1Kg

consumo 0,5-0,1Kg/m2

tempo de secagem 24-48h 

aplicação Espátula dentada

cor Standard: Preto
Outras: Sob consulta
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Autonivelante

Tapa Poros

reVe® sport pu 2K 2010
revestimento autonivelante
Produto bicomponente à base de resinas de poliuretano. Aplicações: 
revestimento autonivelante para tapetes de borracha, após a 
aplicação do tapa-poros REVE® SPORT Pu 2K 1010, em sistemas de 
pisos para pistas de atletismo e campos multidesportivos.

embalagem 20+4Kg

consumo (in situ) Aprox. 2,2Kg/m2

tempo de secagem
Remoção da borracha: 20h
Tráfego pedonal: 24h 
Cura total: 7 dias

aplicação Rodo

cor Sob consulta

 

reVe® sport pu 2K 1010
tapa poros para tapetes de borracha
Produto bicomponente à base de resinas de poliuretano. Aplicações: 
tapa-poros para mantas e tapetes de borracha de pisos desportivos 
impermeáveis, pistas de atletismo e campos multidesportos.

embalagem 20+4Kg

consumo (in situ) 1,5-1,8Kg/m2

tempo de secagem
entre demãos: 20-36h 
Tráfego pedonal: 24h 
Cura total: 7 dias

aplicação Rodo ou espátula lisa

cor Sob consulta
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Pisos em Poliuretano
Tapa Poros

Autonivelante

reVe® sport pu 2K 1000
tapa poros para tapetes de borracha e betão
Produto bicomponente resistente e de elevada elasticidade
à base de resinas de poliuretano. Aplicações: alisamento e 
autonivelamento in situ de mantas e tapetes aglomerado de
borracha, em sistemas de pisos com propriedades amortecedoras 
(Shock Pad) - aplicações interiores.

embalagem 20+4Kg

consumo (in situ) 1,5-1,8Kg/m2

tempo de secagem entre demãos: 20-36h 
Cura total: 7 dias

aplicação Rodo ou espátula lisa

cor Cinza

 

reVe® sport pu 2K 2000
revestimento autonivelante
Produto bicomponente resistente e de elevada elasticidade, à base 
de resinas de poliuretano. Aplicações: revestimento autonivelante 
para mantas e tapetes de borracha, em sistemas de pisos com 
propriedades amortecedoras (Shock Pad) - aplicações interiores. 

embalagem 21+4Kg

consumo (in situ) 2,7Kg/m2

tempo de secagem entre demãos: 20-36h
Cura total: 7 dias

aplicação Rodo ou espátula dentada

cor Sob consulta
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Acabamento

Tinta

reVe® sport pu 250 line
Marcação de linhas
Produto bicomponente. Aplicações: marcação de linhas em sistemas 
de pisos multicamada com propriedades amortecedoras (Shock Pad) 
- aplicações interiores e exteriores.

embalagem 3+1Kg, 15+5Kg

consumo Aprox. 0,2-0,3Kg/m2

tempo de secagem
entre demãos: 20-36h 
Tráfego normal: 3 dias
Cura total: 5 dias

aplicação Trincha ou rolo

cor Sob consulta

 

reVe® sport pu 2K 4000
produto de acabamento
Produto bicomponente resistente e de elevada elasticidade, à 
base de resinas de poliuretano. Aplicações: sistemas de pisos 
multicamada com propriedades amortecedoras - aplicações
interiores. Produto cumpre os requisitos das normas EN 13813 e EN 
14904.

embalagem 15+5Kg

consumo 0,1Kg/m2

tempo de secagem
entre demãos: 20-36h
Tráfego normal: 5 dias
Cura total: 5 dias

aplicação Rolo de pelo curto

cor Sob consulta
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Pisos Acrílicos
Primários

reVe® sp cushion 4508
revestimento à base de resinas sintéticas
Produto flexível de preparação do piso, à base de resinas 
sintéticas. Aplicações: revestimentos em pisos desportivos, mais 
especificamente campos de ténis.

embalagem 20Kg

consumo 1,5Kg/m2

tempo de secagem
Superficial: 2h
Entre demãos: 4 dias
Cura total: 24h

aplicação Espátula de borracha

cor Sob consulta

 

reVe® sp 45
Tapa poros à base de resinas acrílicas
Primário à base de resinas acrílicas. Aplicações: tapa poros para 
uniformização de superfícies betuminosas/asfalto.

embalagem 5Kg, 25Kg

consumo 0,7-1,0Kg/m2

tempo de secagem
Superficial: 1h
Ao toque: 2h
Entre camadas: 4h

aplicação Rodo ou espátula de borracha

cor Cinza
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Acabamentos

reVe® sp 65
Acabamento à base de resinas acrílicas
Produto texturado, flexível e durável, resistente à abrasão e agentes 
atmosféricos. Aplicações: pisos desportivos.

embalagem 5Kg, 25Kg

consumo 0,75-1,0Kg/m2

tempo de secagem
Superficial: 1h
Ao toque: 2h
Entre camadas: 4h

aplicação Rodo ou espátula de borracha

cor Sob consulta

 

reVe® sp 80
Acabamento à base de resinas acrílicas
Produto flexível e durável, resistente à abrasão e agentes 
atmosféricos, conferindo acabamento mais fino. Aplicações: 
pavimentos em que as exigências de resistência, segurança e 
conforto são requisitos fundamentais.

embalagem 25Kg

consumo 0,75-1,0Kg/m2

tempo de secagem
Superficial: 1h
Ao toque: 2h
Entre camadas: 4h

aplicação Espátula de borracha, rolo ou spray

cor Sob consulta
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Impermeabilizante

reVe® sp cushion top
Acabamento acrílico
Produto à base de resinas sintéticas. Aplicações: acabamento de 
elevada elasticidade para grande parte das modalidades desportivas, 
mas mais especificamente para campos de ténis.

embalagem 20Kg

consumo Aprox. 1,0Kg/m2

tempo de secagem
Superficial: 2h
Entre demãos: 4 dias
Cura total: 24h

aplicação Espátula de borracha

cor Sob consulta

 

reVe® poxi K 95
primário epóxi
Produto bicomponente de rápido endurecimento e baixa 
viscosidade. Aplicações: bases de betão, betonilhas cimentícias e de 
nivelamento e/ou argamassas epóxi.

embalagem 10+5Kg, 20+10Kg

consumo Primário: 0,2-0,3Kg/m2

Argamassa: 1,5-1,8Kg/m2

tempo de secagem Entre demãos: 12-24h
Cura total: 7 dias

aplicação Trincha ou rodo

cor incolor
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Tinta

reVe® sp 200 line
tinta de marcação
Tinta aquosa. Aplicações: marcação de linhas em pisos desportivos 
(acrílicos).

embalagem 5Kg, 25Kg

consumo 5-8L/m2

tempo de secagem
Superficial: 15 min
Ao toque: 30 min
entre camadas: 3h

aplicação Trincha ou rolo

cor Sob consulta
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Pisos em Madeira
Colas

uni® 600 2K
cola de poliuretano para revestimentos
Cola de dois componentes à base de resinas de poliuretano e 
endurecedor de isocianato. Aplicações: colagens de madeira e 
aglomerado de madeira, revestimentos de pisos desportivos em 
madeira, entre outras.

embalagem 9+1Kg

consumo 0,5-1,2Kg/m2

tempo de secagem Tempo aberto: 20-25 min
Final: 24-48h

aplicação Espátula dentada

cor beje, amarelo ocre, castanho

 

uni® pu K 500
cola de poliuretano 
Cola monocomponente unilateral com cura por ação da humidade, 
composta à base de resinas de poliuretano, sem solventes. 
Aplicações: em substratos secos e limpos como betonilhas, betão, 
madeira e pisos radiantes. Também para colagem de rodapés e de 
parquet em todos os tipos e tamanhos de madeira. 

embalagem 2x7Kg, saco de 0,6Lt

consumo 0,8-1,1Kg/m2

tempo de secagem Tempo aberto: 20 min
Consolidado: 24h

aplicação Espátula dentada

cor Amarelo, castanho
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verniz

nisa® gimno K2
verniz poliuretano aquoso
Produto bicomponente ignífugo. Aplicações: acabamento de 
qualidade, protegendo a superfície da madeira, especialmente 
desenvolvido para o envernizamento e reenvernizamento de 
pavimentos de madeira. Produto cumpre os requisitos das normas 
EN ISO 5470-1, EN 12633, EN 14904 e DIN V 18032-2.

embalagem 5+0,5Lt

consumo 10-12m2/L

tempo de secagem Superficial: 2-3h
Entre demãos: 3-4h

aplicação Trincha ou rolo

acabamento mate
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Pisos em Betão Poroso
esmaltes

reVe® inaqua 21
esmalte aquoso acetinado
Esmalte baseado em resinas sintéticas. Aplicações: substratos como 
pisos desportivos. Aplicado em solos à base de cimentos, betão 
poroso, madeira, borracha, entre outros. Também usado como 
camada final do sistema Shock Pad. Produto cumpre os requisitos 
das normas EN 12633 e EN 13036. Testado nos nossos laboratórios 
de acordo com a norma EN 14904. 

embalagem 5Lt, 15Lt

consumo Rolo: 3-5m²/L 
Pistola airless: 5-8m²/L

tempo de secagem Superficial: 2-4h
Para sobrepintura: 24h

aplicação Trincha, rolo ou pistola airless

cor Sob consulta

acabamento Acetinado

 

reVe® inaqua 23
esmalte aquoso extra mate
Esmalte baseado em resinas sintéticas. Aplicações: substratos como 
pisos desportivos. Aplicado em solos à base de cimento, betão 
poroso, borracha e asfalto. Também usado como camada final do 
sistema Shock Pad. Produto cumpre os requisitos das normas EN 
ISO 5470-1 (resistência à abrasão), EN 12633 e EN 13036. Testado nos 
nossos laboratórios de acordo com a norma EN 14904.

embalagem 5Lt, 15Lt

consumo Rolo: 3-5m2/L
Pistola airless: 5-8m2/L

tempo de secagem Superficial: 2-4h
Para sobrepintura: aprox. 24h

aplicação Trincha, rolo ou pistola airless

cor Sob consulta

acabamento mate
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reVe® sp 100
tinta para pisos desportivos
Tinta acrílica, de acabamento liso, fino, flexível e durável. Aplicações: 
pisos betuminosos, asfalto e betão poroso ou outros pisos 
desportivos, áreas infantis, de lazer e pisos permeáveis.

embalagem 5Kg, 25Kg

consumo 0,4-0,7Kg/m2

tempo de secagem Superficial: 1h
Entre demãos: 4h

aplicação Rolo, rodo ou pistola airless

cor Sob consulta
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Complementos
d
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Campos
Andebol
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ComplementosD

Atletismo
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futebol
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ComplementosD

basquetebol
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Complementos D

Ténis
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AndebOL bASqueTebOL fuTebOL vOLeibOL

Dimensões
Multicampos
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Ténis

COmPeTiçõeS inTeRnACiOnAiS e CAmPeOnATOS nACiOnAiS

TAçA DAVIS / GRUPO MUNDIAL E GRANDES EVENTOS
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Color Charts
Sistema de Cores - Poliuretano (*)

ral 5014 Pigeon Blue ral 5024 Pastel blue

ral 7004 Signal Greyral 6027 Light Green

ral 1001 beije ral 3009 Oxide Red

ral 6003 Olive Green

(*) Cores de referência. Outras cores disponíveis sob consulta. 
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(*) Cores de referência. Outras cores disponíveis sob consulta. 

Sistema de Cores - Acrílico (*)

ral 1006 Maize Yellow ral 7012 Basalt Grey ral 5005 Signal Blue

113 vermelho

102 vermelho

201 verde

502 Lilás

202 verde

259 Amarelo 302 Azul 303 Azul

319 Azul

151 Laranja

260 Amarelo

413 Cinza

(*) Cores de referência. Outras cores disponíveis sob consulta. 
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construçÃo ciVil

Colas para pavimentos
Colas de contacto
vernizes
Preparação de superfícies
Manutenção de superfícies
Pisos desportivos
 - Relva sintética
 - Pisos em borracha
 - Pisos em poliuretano
 - Pisos acrílicos
 - Pisos em madeira
 - Pisos em betão poroso
Epóxis e poliuretanos
diluentes 
Tintas

indústria do mobiliário

Cola de freia formaldeído
Colas brancas unilaterais e com normas D3/D4
Colas base poliuretano
Colas hot-melt
Aditivos e auxiliares
Quadros de escrita e painéis

indústria do papel

Caixas e sacas de papel
Contracolagem
Plasticização
Rotulagem ou encadernação
Favo, rolo e colagem de papel
Látex para impermeabilização
Colas para usos gerais

Outras Soluções
Áreas de atuação da indulatex Chemicals, S.A.

indústria do calçado

Colas de contacto
Colas para aditivos, espumas, peles, tecidos e 
produtos auxiliares
Colas termo-adesivas

indústria do reVestimento têxtil

Backing primário
Backing secundário
Espuma auto-gel, gel e não gel
Raclagem, colagem e acabamento têxtil

indústria da colchoaria/estofaria

Compostos de látex
Colas de contacto

indústria da cortiça

Poliuretano de aglomeração
vernizes
Colas de base aquosa, poliuretano e látex

látex e compostos de látex

Látex natural, sintético ou pré-vu
Compostos de látex
Aditivos
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