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Bases de duche sem degraus, sem 
obstáculos; bases de duche cerâmicas que 
permitem viver uma verdadeira sensação de 
liberdade, num espaço de solo homogéneo 
escolhido a seu gosto. Um prazer diário, de 
que não poderá prescindir. 

Graças às bases de duche totalmente planas 
com as nossas placas invisíveis level e graças 
às nossas bases de duche em pendente com 
ralos ocultos level ou com sistemas dry50 
(grelhas quadradas, lineares e revestíveis, de 
vários modelos). Com estes conseguimos a 
máxima liberdade, elegância e design.



6

placa invisível level

base de duche com pendentes, ralo oculto linear level

base de duche com pendentes, ralo oculto sumi level

base de duche com pendentes dry50 linear revestível

base de duche com pendentes dry50 linear aço

base de duche com pendentes dry50 linear mc

base de duche com pendentes dry50 linear slim

base de duche com pendentes dry50 sumi
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pendentes ocultas
A placa prefabricada level é invisível porque 
fica coberta pelo pavimento escolhido. A 
estética final é um piso de base de duche 
totalmente plano e ao mesmo nível do resto 
da casa de banho. Os pendentes da base de 
duche permanecem ocultos sob o pavimento, 
recebendo a água que passa através das juntas 
e que é evacuada por fim pelo ralo. Inclui 
ralo com sifão horizontal, situado no centro 
da placa e posicionável a 360°. Um sistema 
inovador em bases de duche integradas que 
se adapta a qualquer estilo.

base de 
duche 
placa 
invisível 
level

PAT. PEND. Nº 201630671
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espaço diáfano
Sem obstáculos. Em que a base de duche se integra na casa de 
banho e a casa de banho na base de duche, formando um todo. 
Um espaço homogéneo, amplo e acessível, sem separações, 
fiel ao design funcional e elegante.
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máximo conforto
Com ausência de degraus e pendentes. Com a liberdade de 
movimentos, sendo uma base de duche totalmente plana, ao nível 
do resto da casa de banho. Perfeita para pessoas com mobilidade 
reduzida. Ideal para aqueles que procuram aquela sensação de 
liberdade dada por uma base de duche verdadeiramente integrada. 
Onde viver diariamente o luxo da absoluta comodidade.
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máxima limpeza
A placa level, além de ter uma superfície com autolimpeza e 
com tratamento sanitário antibactérias e fungicida, dispõe de 
um sistema para elevar facilmente o pavimento, permitindo 
assim o acesso ao interior da placa e ao sifão do ralo.



15

Para selecionar as medidas da placa e do pavimento, 

consulte as páginas 33 a 35.

escolher medidas
As diferentes medidas da placa level permitem instalar diversos 
formatos de pavimento, desde que se cubra pelo menos uma das 
distâncias da placa, seja em comprimento, seja em largura (consoante 
convier). Se entre as medidas apresentadas (página 34) não encontrar 
a que necessita, fazemos placas level à medida. A cerâmica a escolher 
será preferivelmente um pavimento de porcelana.
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As soluciones da Revestech instalam-se com 
diferentes tipos de drenagem e grelhas para 
que a sua base de duche seja a base de duche 
que mais lhe agradar. 

Ou com pendente de quatro águas com ralo 
oculto sumi level, ou com grelha quadrada 
de aço. Ou ainda com pendente de uma ou 
duas águas, com ralo oculto linear level ou 
com grelha de aço linear.

Ao contrário das placas prefabricadas, os 
nossos sistemas são válidos para qualquer 
medida de base de duche, sendo uma 
solução totalmente flexível relativamente às 
dimensões da casa de banho.

No que é invisível, os ralos da Revestech 
oferecem altas prestações, tanto pela sua 
fácil instalação como pela sua perfeita 
funcionalidade.

No que é visível, tanto os ralos ocultos 
(sistema level) como os kits dry50 com 
diferentes desenhos de grelha definem uma 
ampla variedade de acabamentos com fatores 
comuns: comodidade e elegância.

bases
de duche
com
pendente
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ralo oculto linear
O linear level recebe a água através das 
pendentes e evacua-a através das juntas 
do pavimento até chegar à base level e 
ao ralo. As características são idênticas à 
da placa invisível level, exceto quanto às 
menores dimensiones e por ficar delimitado 
numa base de duche com pendentes. Um 
conceito novo de ralo invisível, cómodo na 
utilização e de estética distinta.

Para selecionar o kit de impermeabilização 
adequado para a base de duche linear level 

consulte as páginas 49 e 54-55.

base de 
duche
linear
level
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ralo oculto quadrado

O sumi level recebe a água das quatro 
pendentes e evacua-a através das juntas 
do pavimento. Tal como no linear  level,  as 
características são idênticas às da  placa 
invisível level, exceto quanto às menores 
dimensões  e por ficar enquadrado numa 
base de duche com pendente. Ideal para os 
que apostam numa estética singular e num 
toque com o chão sem contrastes. 

Para selecionar o kit de impermeabilização 
adequado para a base de duche sumi level 

consulte as páginas 49 e 56-57.

base de 
duche
sumi
level
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grelha “oculta”
A grelha coberta com o mesmo revestimento 
cerâmico que o resto da casa de banho drena a 
água pelas discretas ranhuras laterais que ficam 
à vista. Um espaço de design, sem ressaltos. 
Que integra todos os elementos, sempre 
procurando superfícies minimalistas, linhas 
vanguardistas e, sobretudo, o prazer pessoal de 
ter uma base de duche que lhe agrada.

Para selecionar o kit de impermeabilização 
adequado para a base de duche de grelha 

revestível, consulta as páginas 49-53 e 58-59.

base de 
duche
grelha
linear 
revestível
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pendente a uma água
A canaleta num extremo da base de duche 
recebe a água através de uma única pendente. 
As bases de duche com drenagem linear 
proporcionam uma estética de linhas simples 
e atuais. Uma base de duche integrada, 
cómoda e funcional realizada com materiais 
de grande qualidade.

Para selecionar o kit de impermeabilização 
adequado para a base de duche de grelha 
linear consulte as páginas 49-53 e 60-61.

base de 
duche
grelha
linear
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pendentes a quatro águas
O ralo central recebe a água através das 
quatro pendentes. Para os que preferem a 
drenagem de toda a vida. Um ralo pontual 
com quatro pendentes, que lhe permite 
conservar esse ar clássico, mas renovado, 
na sua base de duche.

Para selecionar o kit de impermeabilização 
adequado para a base de duche de grelha 

quadrada consulte as páginas 49-53 e 62-63.

base de 
duche
grelha
sumi
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grelhas em microcimento
A grelha coberta com o mesmo microcimento 
que o resto da casa de banho drena a água 
pelas discretas ranhuras laterais que ficam à 
vista. Um design próprio da arquitetura mais 
criativa, que procura uma superfície lisa, 
sólida e elegante.

Para selecionar o kit de impermeabilização 
adequado para a base de duche de grelha linear 

mc consulte as páginas 49-53 e 64-65.

base de 
duche
grelha
linear mc
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grelhas mais finas
Seguindo a estética de uma única pendente, 
as grelhas lineares slim são mais finas. A 
sua discreta presença torna-as um recurso 
elegante, que dá um toque especial ao design 
global da base de duche.

Para selecionar o kit de impermeabilização 
adequado para a base de duche de grelha 

linear slim consulte as páginas 49-53 e 66-67.

base de 
duche
grelha
linear
slim
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base de 
duche 
placa

invisível
level escolha da medida

1_comprimento da placa:
A medida da placa level deve ajustar-se à zona de drenagem. 

Qual é a minha zona de drenagem?

É a que corresponde à área de queda direta da coluna de água; superfície que pode 
variar de tamanho em função do tipo, medida e posição da cabeça do chuveiro. 
Coluna de água + Zona de segurança = ZONA DE DRENAGEM.

Como escolho o 
tamanho da placa 
level e o pavimento 
adequado para a minha 
base de duche?

Secagem

60 cm 

Coluna de água

30 cm 

até 35 cm 

Zona de Segurança 

Base de duChe Com CaBeça de Chuveiro de parede até 35 Cm.

Base de duChe Com 1 CaBeça de Chuveiro de teto.

Coluna de água Secagem

35 cm 
Z. Segurança  

35 cm 
Z. Segurança  

50 cm 

Base de duChe Com dupla CaBeça de Chuveiro de teto.

Coluna de água

35 cm 
Z. Segurança 

35 cm 
Z. Segurança 

50 cm 
Coluna de água

35 cm 
Z. Segurança 

35 cm 
Z. Segurança Zona fixa 

50 cm 

Recomendamos 
para cada placa um 

comprimento de 120 cm

até 60 cm 

30 cm 

Z. Segurança  Secagem

Base de duChe Com CaBeça de Chuveiro de parede até 60 Cm.

70 cm 

Coluna de água

Placa level

Placa level

Placa level

Placa level Placa level

ref. placa level 70x90
ref. placa level 80x90
ref. placa level 90x90

ref. placa level 90x100
ref. placa level 90x120
ref. placa level 90x140

Recomendamos um
comprimento

de 90 cm

ref. placa level 60x100
ref. placa level 70x100
ref. placa level 80x100
ref. placa level 90x100

ref. placa level 100x100
ref. placa level 100x120
ref. placa level 100x140

ref. placa level 70x120
ref. placa level 80x120
ref. placa level 90x120

ref. placa level 100x120
ref. placa level 100x140

Recomendamos um
comprimento

de 100 cm

Recomendamos um
comprimento

mínimo de 120 cm
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disposição
horizontal

disposição
vertical

C

a aB B

d

3_medida do pavimento
Pode-se escolher qualquer pavimento cerâmico com uma largura mínima de 8 cm. 
O comprimento dependerá da placa selecionada (ver tabela). 

medidas
da plato

medidas do 
pavimento cortado

a
ancho plato 
largura da 

placa
(cm)

B
comprimento 

da placa 
(cm)

comprimento do
pavimento (cm)

largura do
pavimento (cm)

C 
disposição 
horizontal

d 
disposição 

vertical

60 100 56,2 96,2

≥8

70 90 66,2 86,2

70 100 66,2 96,2

70 120 66,2 116,2

80 90 76,2 86,2

80 100 76,2 96,2

80 120 76,2 116,2

80 140 76,2 136,2

90 90 86,2 86,2

90 100 86,2 96,2

90 120 86,2 116,2

90 140 86,2 136,2

100 100 96,2 96,2

100 120 96,2 116,2

100 140 96,2 136,2

2_largura da placa
A medida da largura da placa level deve ajustar-se à largura da base de duche.

No caso de a largura da base de duche ter de ser diferente das medidas padrão 
da placa level, pode ser pedida uma placa à medida (ver página 41, fabrico à 
medida) ou colocar-se uma zona fixa para completar esse espaço: ver casos 
especiais, ponto 5.
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4_medida da divisória
A divisória deverá ter, no mínimo, o tamanho do comprimento da placa level.

5_casos especiais
espaço livre
Em reformas ou reabilitações, quando a superfície da que se dispõe para a 
instalação for maior do que a medida da nossa placa level e ficar um espaço livre, 
coloca-se uma zona fixa de pavimento, com uma ligeira pendente de 0,5%, para 
completar esse espaço.

exemplo:

Temos uma coluna
que obstaculiza.

Instala-se a placa level e colocam-se 
duas zonas fixas de pavimento

Temos um espaço de
87 cm.

IInstala-se a placa level de
80 x 90 cm e coloca-se uma zona fixa 
de pavimento de 7 x 90 cm.

87 cm

7cm
80cm

saltar um obstáculo
Quando na superfície da instalação existe um obstáculo, como uma coluna ou 
qualquer elemento que obstaculize, colocam-se zonas fixas de pavimento com 
uma ligeira pendente de 0,5%, para contornar a placa.

exemplo:

zona fija

zona fija

zona fija
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1. placa
2. ralo sifónico
3. faixa perimétrica impermeável
4. peça de remate paredes (instalação opcional)

5. suportes para cerâmica
6. adesivo REvESTEChflex
7. protetor em instalação 
8. chave para limpeza

1

3
8

4

7

6

5

2

PAT. PEND. Nº 201630671

descrição
Kit completo para a construção de uma placa de base de duche plana, 
100% estanque, para encastrar, indicado para revestir qualquer base de 
duche com o mesmo pavimento, sem pendentes nem degraus, com 
evacuação da água através das juntas do pavimento.

versatilidade: permite instalar diversos formatos de cerâmica, desde 
que se cubra pelo menos uma das distâncias da placa, seja em 
comprimento ou em largura (conforme convier). De preferência, 
revestimento de mosaico. 

limpeza: superfície com autolimpeza, com tratamento sanitário 
antibactérias. Além de não ter juntas, evita as eflorescências típicas que 
aparecem nos pontos de encontro das placas. 

manutenção: dispõe de um sistema de suportes para elevar facilmente 
o pavimento, permitindo o acesso ao interior da placa e ao sifão de 
escoamento. Para a limpeza do pavimento escolhido, seguir as 
instruções do fabricante.

isolamento de ruído de impacto: a junta perimétrica de 4 mm isola a 
placa em todos os seus pontos de encontro, atenuando a transmissão 
de ruído de impacto.

 vantagens

· Invisível.
· Impermeável.
· Totalmente plano.
· Superfície com autolimpeza e  
  tratamento sanitário antibactérias.
· Isolante acústico.

_altura de construção: 86 mm
_saída: horizontal Ø40h
_evacuação: 0,5 litros/segundo S/UNE-EN 274

_composição: poliuretano

Faixa 
dry50

Placa  level

RevestechFlex

RevestechFlex

26 mm

86 mm

60 mm

c2

suPoRte suPoRte

4 mm

c2
c2

Faixa 
dry50

Revestimento
base de ducheRevestimento placa Revestimento placaR

e
ve

st
im

e
n

to
 p

ar
e

d
e

4 mm

P
A

R
E

D
E

15 mm

soPoRte ceRÁmica suPoRte ceRâmica

15 mm

c2 c2

limite/guia limite/guia

placa level
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_altura: 26 mm
_material: poliuretano

1. placa

Vista superior

Vista lateral

Ø90

60 a 100 cm

Posição do ralo: CENTRAL

9
0

 a 14
0

 c
m

Vista inferior

Dispõe de ranhuras em forma de cauda 
de andorinha para melhorar o agarrar do 
cimento-cola tipo C2.

Pendente 
≥2% 
consoante 
formatos

26 mm31 mm

componentes
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descrição
Ralo sifónico (convertível em não sifónico) para a placa invisível level 
que incorpora saída hORIZONTAL (40 mm). Coloca-se centrado na 
placa e é posicionável a 360°. 

_altura de instalação do ralo: 60 mm
_saída: horizontal Ø40h
_evacuação: 0,5 litros/segundo S/UNE-EN 274

_composição: polipropileno

2. ralo sifónico

altura de 
instalação do 
ralo: 60 mm

Placa  level

Ø 86 mm

Ø 40 mm
1½”

6
0

 m
m

Placa  level
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descrição
Suportes em pvc que servem como fixação do pavimento à placa. 
Evitam o movimento das peças e facilitam a sua elevação para a 
limpeza da mesma. Incluem-se 2 unidades do tamanho mais comprido 
da placa.
ver página 44.

5. suportes para a cerâmica

descrição
Remate compacto em pvc de 14 mm x 14 mm. Atua como remate para 
um melhor acabamento. A sua parte inferior em cauda de andorinha 
favorece o agarrar do adesivo REvESTEChflex. Incluem-se 2 unidades 
do tamanho mais comprido da placa. ver página 46.

4. peça de remate paredes

descrição
Adesivo com base em silanos modificados, de alto desempenho, para 
a colagem da cerâmica sobre os perfis, e da faixa perimétrica sobre o 
beiral da placa (cartucho de 310 ml.)

6. adesivo REvESTEChflex

descrição
Faixa de união dry50 de 0,13 x 5 m/l para o tratamento e imperme-
abilização dos pontos de encontro com os parâmetros horizontais e 
verticais.

3. faixa perimétrica

descrição
Placa protetora em EPS de baixa densidade, para evitar a deterioração 
da placa na fase de instalação.

7. protetor em instalação

descrição
Ferramenta fabricada em aço inoxidável 306, para facilitar a elevação 
das peças cerâmicas.

8. chave para limpeza

_altura de instalação do ralo: 60 mm
_saída: horizontal Ø40h
_evacuação: 0,5 litros/segundo S/UNE-EN 274

_composição: polipropileno
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ralo level método de ensaio unidade valor

saída mm Horizontal 40

diâmetro de saída mm 40

velocidade de descarga
Caudal de acordo com a norma
UNE-EN 274

l/s 0,5

composição Polipropileno

dados técnicos

placa  level norma unidade valor

mateRial de enchimento:
classificação de fogo

EN 13501-1  E

Revestimento da Placa:
ensaio de comportamento ao fogo

DIN 4102-98 parte 1  B2

Resistência à compressão 
sem pavimento

EN 826 kPa 2000

e-modulus EN 826 kPa 55000

Resistência à tensão EN 1607 kPa 1500

e-modulus EN 1607 kPa 40000

Resistência transversal à tração EN 12089 kPa 2500

módulo de cisalhamento EN 12090 kPa 600

condutividade térmica a 10°c EN 12667 W/mK 0,030*

ttemperaturas limite de uso °C -70  +130

*Os valores de condutividade térmica definiram-se com a norma EN 12667 em 6 semanas a 10°C de temperatura média.

ensaio norma resultados

tRansmissÃo de vaPoR de ÁGua 
(determinação das propriedades)

UNE-EN 1931:2001 μ = 2496

estanQueidade À ÁGua EOTA TR003 Estanque

ResistÊncia a danos mecânicos 
Resistência a puncionamento dinâmico

EOTA TR 006 Sem rutura

ResistÊncia a danos mecânicos (perfuração) 
Resistência a puncionamento estático

EOTA TR 007 Sem rutura

ResistÊncia À FadiGa EOTA TR 008 Sem rutura

ResistÊncia aos eFeitos das baixas 
temPeRatuRas (-10°c) Puncionamento dinâmico

EOTA TR 006 Sem rutura

ResistÊncia mecânica
Resistência ao envelhecimento por calor
(200 dias a 70 °c) – (puncionamento dinâmico)

EOTA TR 011 Sem rutura

ResistÊncia À FadiGa 
Resistência ao envelhecimento por calor
(200 dias a 70 °c)

EOTA TR 011 e EOTA TR 008 Sem rutura

ResistÊncia ao envelhecimento PoR ÁGua
Resistência ao envelhecimento (puncionamento)

EOTA TR 012 e EOTA TR 004 Sem rutura

resistência aos produtos químicos exposição uma semana a temperatura ambiente

metanol, álcoois Não  recomendados

Gasolina, diesel Sem danos aparentes

tolueno, xilol Não  recomendados

Água 82°c durante 14 dias Sem danos aparentes

Água salgada a 10%, 50°c, 14 dias Sem danos aparentes

Ácidos sulfúrico, clorídrico, fosfórico (< 10%) Sem danos aparentes

hidróxidos sódico, potássico (< 10%) há danos aparentes

Ácido acético < 10% Sem danos aparentes

dmF, acetona, thF Não  recomendados
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referências padrão

fabrico à medida

Placa integrável em cerâmica, com ralo sifónico horizontal (1), convertível em não sifónico.. 
Inclui: faixa perimétrica impermeabilizante (2), peças de remate de paredes (3), suportes para cerâmica (4), adesivo REVESTECHFLEX (5), 
protetor em instalação (6) e chave para limpeza (7).

medidas Comprimento (cm)

Largura 
(cm)

90 100 120 140 160 180 200

60 524 € 560 €

70 578 € 620 € 704 € 788 € 872 €

80 632 € 680 € 776 € 872 € 968 € 1064 €

90 686 € 740 € 848 € 956 € 1064 € 1172 € 1280 €

100 740 € 800 € 920 € 1040 € 1160 € 1280 € 1400 €

110 794 € 860 € 992 € 1124 € 1256 € 1388 € 1520 €

120 848 € 920 € 1064 € 1208 € 1352 € 1496 € 1640 €

130 902 € 980 € 1136 € 1292 € 1448 € 1604 € 1760 €

140 956 € 1040 € 1208 € 1376 € 1544 € 1712 € 1880 €

referência medida €

placa level 60x100 60 x 100 cm 560

placa level 70x90 70 x 90 cm 578

placa level 70x100 70 x 100 cm 620

placa level 70x120 70 x 120 cm 704

placa level 80x90 80 x 90 cm 632

placa level 80x100 80 x 100 cm 680

placa level 80x120 80 x 120 cm 776

placa level 80x140 80 x 140 cm 872

placa level 90x90 90 x 90 cm 686

placa level 90x100 90 x 100 cm 740

placa level 90x120 90 x 120 cm 848

placa level 90x140 90 x 140 cm 956

placa level 100x100 100 x 100 cm 800

placa level 100x120 100 x 120 cm 920

placa level 100x140 100 x 140 cm 1040

1. 2. 3. 5.4. 6. 7.

Para calcular o 
preço de medidas 
não presentes
nesta tabela, ver o 
preço da medida 
diretamente 
superior à 
desejada. Quer 
seja apenas de 
comprimento, 
largura ou ambos
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Peças 
resto 
da Base

tratamento de juntas

No seguinte esquema, mostramos uma vista zenital das juntas da placa level.

a_várias peças cerâmicas

b_peça cerâmica única

JUNTAS SOBRE A plaCa level 

juntas perimétricas:

há que ter em conta que o perímetro das peças da 
placa level tem sempre uma junta de 4 mm nos 
seus 4 lados. 

juntas entre peças:

Excetuando o caso em que se coloca uma única 
peça cerâmica, as juntas entre peças devem ser de 
1 a 4 mm.
* No caso de se utilizar o mesmo pavimento em 
toda a casa de banho, as peças dos extremos da 
placa level deverão ser cortadas longitudinalmente, 
para fazer com que coincidam todas as juntas (ver 
esquema).

junta perimétrica:

O perímetro da peça única da placa level tem 
sempre uma junta de 4 mm.

siempre 4 mm

siempre 4 mm

Plato level

se
m

p
re

 4
 m

m

sempre 4 mm

sempre 4 mm

sempre 4 mm

sempre 4 mm

se
m

p
re

 4
 m

m

se
m

p
re

 4
 m

m

se
m

p
re

 4
 m

m

d
e

 1 a 4
 m

m

d
e

 1 a 4
 m

m

d
e

 1 a 4
 m

m

* * 

juntas
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elevação do pavimento

C_PEÇA CERÂMICA ÚNICA_Disposição horiZontal do pavimento d_PEÇA CERÂMICA ÚNICA_Disposição vertiCal do pavimento

1. posiçÃo de apoio.
Uma vez elevado o 
pavimento com ajuda 
da chave, deixa-se 
a chave e apoia-se 
este contra a parede 
fazendo uma 
rotaçÃo de  90°.

2. posiçÃo de 
seGurança.
Seguidamente,
empurra-se a parte 
inferior do pavimento 
até o levar à posição 
de segurança, em que 
fica fixado pelos limites 
sobressaídos da placa 
(linha verde). 
rotaçÃo de 92°.

a_vÁRIAS PEÇAS CERÂMICAS_Disposição horiZontal B_vÁRIAS PEÇAS CERÂMICAS_Disposição vertiCal

elevaçÃo do pavimento CerâmiCo 

importante

a_várias peças cerâmicas

90° 92°
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colocação da cerâmica sobre a placa

Dado o peso da cerâmica, para uma elevação fácil da mesma quando 
é preciso limpar a placa level, deve fazer-se um ou vários registos, 
dependendo da medida da placa level, assim como do amanho e da 
disposição da cerâmica que se vai instalar. 

Os registos são feitos recolocando a cerâmica sobre a placa level. 
Tendo sempre em conta as juntas, cortam-se num ou vários troços os 
perfis, deixando dividido o piso da placa em dois ou mais registos.

- Dependendo do tamanho da cerâmica fazem-se ou mais registos 
(imagens 1, 2 e 3).

- Dependendo do disposição da cerâmica, o número de registos 
também pode variar (imagens 4 e 5).

imagem 1 

1 registo
1 peça cerâmica

imagem 2 

2 registos
6 peças cerâmicas

em função do tamanho da cerâmica



47

imagem 3

3 registos
12 peças cerâmicas

imagem 4

2 registos
4 peças cerâmicas

imagem 5

3 registos
6 peças cerâmicas

em função da disposição da cerâmica 
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pontos de enContro da plaCa

pontos de encontro

Detalhe do ponto de encontro da borda 
da placa com o revestimento da parede.

Detalhe do ponto de encontro da borda da placa 
com o revestimento do resto da Base de duChe.

opCional: peça remate paredes.
Se por motivos de instalação não se quiser apoiar diretamente a cerâmica 
sobre a placa, colar a peça de remate sobre a zona plana do beiral da placa 
(zona de encontro com as paredes unicamente).

c2 c2

Placa  level

Faixa 
dry50

RevestimentoR
e

ve
st

im
e

n
to

 p
ar

e
d

e

c2

4 mm

RevestechFlex

RevestechFlex

suPoRte

15 mm

PAREDE

suporte
cerâmica

limite/guia

Placa  level

RevestechFlex
RevestechFlex

4 mm

Revestimento placa

c2
suPoRte

c2

c2
Faixa 
dry50

suporte
cerâmica

limite/guia

15 mm

REVESTIMENTO
BASE DE DUCHE

c2 c2

Plato level

banda
dry50

solo

P
a

R
e

d
e

c2

4 mm

soPoRte

Perfil plato

14 mm

peça 
remate

14mm

limite/guia
suporte
cerâmicaFaixa

dry50

Placa  level

RevestechFlex

RevestechFlex

26 mm

86 mm

60 mm

c2

suPoRte suPoRte

4 mm

c2
c2

Faixa
dry50

Revestimento
base de ducheRevestimento placa Revestimento placaR

e
ve

st
im

e
n

to
 p

ar
e

d
e

4 mm

P
A

R
E

D
E

15 mm

suPoRte ceRâmica suPoRte ceRâmica

15 mm

c2 c2

limite/guia limite/guia
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Detalhe do ponto de encontro do revestimento da placa com a divisória.

15 mm

Placa level

c2

c2

c2

DIVISÓRIA VISTA

suPoRte

Faixa
dry50

RevestechFlex

Revestimento placa

RevestechFlex

RevestechFlex

c2

15 mm

DIVISÓRIA ENCASTRADA

c2

c2

4 mm

4 mm

Placa level

Revestimento placa

suPoRte

Faixa 
dry50

RevestechFlex

RevestechFlex

REVESTIMENTO
CASA DE BANHO

perfil 
divisória

REVESTIMENTO CASA

limite/guia

limite/guia

suporte 
cerâmica

RevestechFlex

suporte 
cerâmica
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linear level

dry50 linear revestível

dry50 sumi dry50 linear mc

sumi level

dry50 linear

dry50 linear slim
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escolha do tipo de base de duche

_pendentes.
Em primeiro lugar, escolhe-se o tipo de base de duche que 
se deseja em função do número de pendentes de evacuação 
da água: 1 pendente, 2 pendentes ou quatro pendentes (ver 
página seguinte).

_sistema.
O modo de evacuação, seja de sistema level, de grelha linear, 
ou de grelha quadrada define o tipo de acabamento que se 
deseja.

escolha do design da grelha

ver página 51.

escolha do ralo
Para o linear level e para o sumi level o ralo é o mesmo que
o da placa level (página 38).

Para os sistemas dry50 ddispõe-se de dois tipos de ralo: 

premier 
Flat

_Para escolher o tipo de ralo, há que ter em conta três fatores, 
cujos valores definimos nas páginas 52 e 53:

1. Altura da placa de base de duche: ver altura do ralo.
2. Salida do ralo: ver saída vertical ou horizontal.
3. Mais de uma cabeça de chuveiro ou uma especialmente 
grande: ver evacuação.

escolha final do kit
Para selecionar os kits disponíveis, ver as páginas 54 a 67.

Todos os nossos kits contêm tudo o necessário para instalar a base de 
duche com garantias.

Como escolho o kit 
de impermeabilização 
adequado para a minha 
base de duche?dry50 linear revestível

dry50 linear

dry50 linear mc

dry50 linear slim

dry50 sumi

bases de duche 
com pendente

sumi level

linear level
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sistema

pendentes

tipos de base de duche

sistema
ralos
lineares

1. Revestimento
2. Cimento-cola
3. dry50 tela
4. dry50 faixa 13
5. dry50 corner 
in-out
6. dry tub20
7. ralo oculto
level ou grelha
dry50 linear
8. Formação
de pendentes 5

6

7

8

1. Revestimento
2. Cimento-cola
3. dry50 tela
4. dry50 faixa 13
5. dry50 corner 
in-out
6. dry tub20
7. ralo oculto
level ou grelha
dry50 linear
8. Formação
de pendentes

5

6

7

8

a uma água (1 pendente)

A canaleta num extremo da base de duche recebe a água 
através de uma única pendente.

a duas águas  (2 pendentes)

a quatro águas (4 pendentes)

A canaleta recebe a água através de duas únicas pendentes.

O ralo  central recebe a água através das quatro pendentes.

sistema
ralos
quadrados

O ralo sifónico 
está selado
à tela 
impermeável 
de forma 
descentrada a
40 cm na sua 
parte mais estreit 
e centrada na sua 
parte mais longa.

versão 
descentrada
horizontal

*

O ralo sifónico 
está selado à tela 
impermeável de 
forma 
descentrada a
40 cm na sua parte 
mais longa na sua 
parte mais longa 
e centrada na sua 
parte mais estreita.

O ralo sifónico 
está selado à tela 
impermeável de 
forma centrada.

Referências: 
dry50 linear 60, 70, 80 y 90
dry50 sumi 240d, 300d y 375d
dry50 linear mc
dry50 linear slim

Referências: 
dry50 sumi 240, 300 y 375

Referências: 
dry50 linear 100 y 120

Referências:
dry50 025, 144, 225

versão 
descentrada 
vertical

versão 
centrada 
retangular

El sumidero 
sifónico 
está sellado 
a la lámina 
impermeable de 
forma centrada.

versión 
centrada
cuadrada

40 cm

40 cm

localização do ralo em dry50 nota: é possível a colocação do ralo em qualquer ponto da tela, a partir de 50 unidades.
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design

tipos de grelha

dry50 linear revestível* dry50 linear design aço*

sumi level (ralo próprio). linear level (ralo próprio).

dry50 linear design chrome* dry50 linear design quadros*

dry50 linear design waves* dry50 linear design lines*

dry50 sumi luxe* dry50 sumi circular*

dry50 linear slim design quadros (ralo próprio).

dry50 linear slim design waves (ralo próprio).

dry50 linear slim revestível (ralo próprio).dry50 linear  mc*

soB pedido: dry50 linear ersonalizado laser e dry50 linear slim lacado a preto negro.

dry50 linear slim design aço (ralo próprio).

* A escolher entre ralo flat ou  premier consoante as necessidades de instalação (ver páginas 52-53).

Referências: 
dry50 sumi 240, 300 y 375
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descrição
Kit de ralo sifónico (convertível em não sifónico) para base de duche de 
obra que incorpore saída vERTICAL e hORIZONTAL (50-40 mm), com 
tela impermeável dry50 tipo EvAC termosselada à caçoleta para garantir 
a estanqueidade total do ponto mais crítico.

Fabricados conforme as normas EN-274 e EN-1329.1, garantindo 
com isso, além da sua alta qualidade, que a evacuação de águas seja 
suficiente, continuada e com a selagem hidráulica que é exigida pelos 
códigos de construção para obras novas.

 vantagens

· Saída horizontal e vertical
· Adaptável a qualquer tamanho de base de duche
· Solução 100% impermeável
· Tela impermeabilizante termosselada 
  com 10 anos de garantia

_altura do ralo: 82 mm
_saída: vertical e horizontal Ø40/50h
_evacuação: 0,9 litros/segundo

ralo premier

tipos de ralo para kits dry50 (exceto dry50 linear slim)

Ø 150 mm

Ø 95,5 mm

Ø 50 mm

Ø 40 mm

con reductor

82 mm

suPoRte

Ralo 
premier

Pendentes

≥ 2% ≥ 2%c2
c2

tela 
dry50

altura de 
instalação
do ralo:
82 mm

Ø 95,5 mm

Ø 50 mm
Ø 40 mm 
com redutor

ralo premier método de ensaio unidade valor

altura mm 82

saída                                                                                  mm                                Horizontal e vertical  40 / 50

diâmetro de saída mm 40 / 50

velocidade de descarga l/s 0,90 

união com tubagens Colar com cola PVC

efeitos dos produtos químicos
Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos, em limpeza
e manutenção.

composição Corpo e caleira: PVC aditivado com estabilizante anti-UVA                                                             

altura de fecho hidráulico EN-274 mm  50

Estes acessórios são fabricados dimensionalmente de acordo com a norma UNE EN 1329-1 e cumprem as exigências CTE (EN-274) quanto à altura de fecho hidráulico
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descrição
Kits de ralo sifónico (convertível em não sifónico) para base de duche 
de obra que incorpore saída hORIZONTAL (50-40 mm), com tela 
impermeável dry50 tipo EvAC termosselada à tampa da caçoleta.

O novo sistema de selagem estanque da tela à tampa da caçoleta 
garante a estanqueidade total, evitando erros durante a instalação do 
ralo. Além disso, permite poder girar 360 º a própria caçoleta, para 
facilitar a ligação com o tubo de evacuação.

65 mm

145 mm

192,2 mm

Ø 159 mm

Ø 50 mm
Ø 40 mm
com redutor

Ø 93 mm 

  vantagens

· Adaptável a qualquer tamanho de base de duche
· Fácil ligação rotação de 360°
· Mínima altura de instalação do ralo: 65 mm
· Solução 100% impermeável
· Tela impermeabilizante termosselada 
  com 10 anos de garantia

_altura do ralo: 65 mm
_saída: horizontal Ø40/50h
_evacuação: 0,5 litros/segundo

ralo flat

altura de 
instalação
do ralo:
65 mm

192,2 mm

118 mm

42 mm
suPoRte

Ralo 
Flat

Pendentes

≥ 2% ≥ 2%c2
c2

tela 
dry50

Ø 50 mm
Ø 40 mm
com redutor

ralo flat método de ensaio unidade valor

altura mm 65

saída                                                                                        mm                                       Horizontal 40/50  

diâmetro de saída mm 50 H

velocidade de descarga ISO TC 138/SC 1604 l/s 0,50 

efeitos dos produtos químicos Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos, em limpeza e manutenção.

composição Corpo e caleira: ABS

tipos de ralo para kits dry50 (exceto dry50 linear slim)
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inclui: 

1. base linear  level 
    com tela dry50 termosselada 
2. ralo level
4. tela dry50 de 1,5 x 2 m
5. llave para limpeza

linear level

1 2 3 4
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c2

c2

c2

c2

Pavimento base de duche

≥ 2%

Pendentes base lineaR level20 mm 23 mm

c2

suPoRte suPoRte

60 mm

4 mm

Peça/s cerâmica/s

4 mm

≥ 2%

Pendentes

Pavimento base de duche

tela 
dry50 
termosselada

vista superior base linear level imagem inferior

Ø90

13
,8

 /
 2

3
,8

 c
m

Posição do ralo: CENTRAL

63,8 / 73,8 / 83,8 / 93,8 cm

1,5 cm

1,5 cm
(beiral)

FaBriCo à medida soB pedidoRalo oculto com base retangular 
em poliuretano, ralo com sifão 
horizontal convertível em sem 
sifão e tela perimétrica dry50 
termosselada ao aço da placa.
Para bases de duche a 1, 2 e 4 
pendentes.

referência medidas base espaço para peças €

linear level 10_60 13,8 x 63,8 cm 10 x 60 cm 258,00

linear level 10_70 13,8 x 73,8 cm 10 x 70 cm 266,00

linear level 10_80 13,8 x 83,8 cm 10 x 80 cm 275,00

linear level 10_90 13,8 x 93,8 cm 10 x 90 cm 284,00

linear level 20_60 23,8 x 63,8 cm 20 x 60 cm 296,00

linear level 20_70 23,8 x 73,8 cm 20 x 70 cm 311,00

linear level 20_80 23,8 x 83,8 cm 20 x 80 cm 326,00

linear level 20_90 23,8 x 93,8 cm 20 x 90 cm 341,00linear level

Dispõe de ranhuras em forma de cauda 
de andorinha para melhorar o agarrar do 
cimento-cola tipo C2.

ralo level Ø 86 mm

Ø 40 mm
1½”

6
0

 m
m

base level

ralo oculto sob peça cerâmica linear level. Recebe a água de um, dois ou quatro pendentes e evacua-a através das 
juntas perimetrais da peça cerâmica, até chegar à base level e ao ralo. As características são idênticas às da placa 
invisível level, exceto quanto às menores dimensões e por ficar delimitada numa base de duche com pendentes. Um 
conceito novo de ralo invisível, cómodo na utilização e de estética distinta.

4 mm (limites)

4 mm
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sumi level

inclui: 

1. base sumi level 
    com tela dry50 termosselada 
2. ralo level
4. tela dry50 de 1,5 x 2 m
5. llave para limpeza

1 2 3 4
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referência medidas base espaço para peças €

sumi level 20 23,8 x 23,8 cm 20 x 20 cm 237,00

sumi level 30 33,8 x 33,8 cm 30 x 30 cm 273,00

sumi level 40 43,8 x 43,8 cm 40 x 40 cm 320,00

vista superior base  sumi level

Ø90

23,8 / 33,8 / 43,8 cm

Posição do ralo: CENTRAL

2
3

,8
 / 3

3
,8

 / 4
3

,8
 c

m

Pendentes 
≥2% consoante 
formatos

Ralo oculto com base quadrada em 
poliuretano, ralo sifónico horizontal 
convertível em não sifónico e tela 
perimétrica dry50 termosselada ao 
beiral da placa.
Para bases de duche a 4 pendentes.

sumi level

imagem inferior

Dispone de ranuras en forma de cola de 
milano para mejorar el anclaje del cemento 
cola tipo C2.

FaBriCo à medida soB pedido

Ralo oculto sob peça cerâmica sumi level. Recebe a água de quatro pendentes e evacua-a através das juntas 
perimétricas da peça cerâmica, até chegar à base level e ao ralo. As características são idênticas às da placa invisível 
level, exceto quanto às menores dimensões e por ficar delimitada numa base de duche com pendentes. Ideal para os 
que apostam numa estética singular e num toque com o chão sem contrastes.

c2

c2

c2

c2

Pavimento base de duche

≥ 2%

Pendentes base sumi level20 mm 23 mm

c2

suPoRte suPoRte

60 mm

4 mm

Peça/s cerâmica/s

4 mm

≥ 2%

Pendentes

Pavimento base de duche

tela 
dry50
termosselada

1,5 cm
(beiral)

1,5 cm
(beiral)

4 mm (limites)

4 mm

ralo level Ø 86 mm

Ø 40 mm
1½”

6
0

 m
m

base level
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c2
c2

Rejilla 
revestida

Pavimento

soPoRtePremier
o Flat

6
 m

m
5

 m
m

Pavimento
tela
dry50

suPoRte

Revestimento 
grelha

≥ 2%≥ 2%

Pavimento

suPoRte

Pendentes

altura  
premier:
94 mm

a_

B_
a B

altura
Flat:
77 mm

Ralo
premier

Ralo
Flat

dry50 linear revestível
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C

88±0,5 mm

93 mm

40 mm

r

C

Kit de canaleta linear preparada para 
revestir, com tela termosselada
ao ralo PREMIER.

referência grelha medida tela €

dry50 linear premier 60 revestível
• 60 cm 1,2 x 2 m 260,00

dry50 linear premier 70 revestível 70 cm 1,5 x 2 m 286,59

dry50 linear premier 80 revestível
• 80 cm 1,5 x 2 m 316,43

dry50 linear premier 90 revestível
• 90 cm 1,5 x 2 m 342,55

dry50 linear premier 100 revestível* 100 cm 1,5 x 2 m 368,24

dry50 linear premier 120 revestível* 120 cm 1,5 x 2 m 409,89

geotêxtil autoadesivo para colocar na 
parte superior da grelha, para o melhor 
agarrar do revestimento.

contém:
82 mm.
altura

horizontal 
e vertical 
Ø 40/50 H. 

saídas

dry50 linear premier revestível 

Kit de canaleta linear preparada 
para revestir, com tela termosselada
ao ralo FLAT de perfil baixo.

referência   grelha medida tela €

dry50 linear flat 60 revestível
• 60 cm 1,2 x 2 m 268,37

dry50 linear flat 70 revestível
• 70 cm 1,5 x 2 m 295,00

dry50 linear flat 80 revestível
• 80 cm 1,5 x 2 m 326,28

dry50 linear flat 90 revestível
• 90 cm 1,5 x 2 m 353,31

dry50 linear  flat 100 revestível* 100 cm 1,5 x 2 m 379,90

dry50 linear flat 120 revestível* 120 cm 1,5 x 2 m 423,01

altura
geotêxtil autoadesivo para colocar na 
parte superior da grelha, para o melhor. 

contém:
65 mm. horizontal 

Ø 40/50 H. 

saídas

dry50 linear flat revestível

12 mm
exterior
11 mm
interior

d

comp. grelhas R comp. canaletas C

60 591 mm 60 596 mm

70 695 mm 70 700 mm

80 795 mm 80 800 mm

90 895 mm 90 900 mm

100 995 mm 100 1000 mm

120 1195 mm 120 1200 mm

r_grelha             C_ canaleta

88 mm3 mm 3 mm

1,5 mm

81 mm

78 mm5 mm

vista superior

vista em secção

vista em secção

d_base canaleta

grelha revestível

5 mm

35 mm

89±0,5 mm

Ø 76 mm

93 mm
2 mm
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Ralo
premier

Ralo
Flat

tela
dry50

c2

c2
Pavimento

≥ 2% ≥ 2%

Pavimento

suPoRtesuPoRte

Pendentes

altura 
premier:
94 mm

a_

B_
a B

altura
Flat:
77 mm

dry50 linear
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referência grelha medida tela €

dry50 linear premier 60• 60 cm 1,2 x 2 m 225,00

dry50 linear premier 70• 70 cm 1,5 x 2 m 251,59

dry50 linear premier 80• 80 cm 1,5 x 2 m 281,43

dry50 linear premier 90• 90 cm 1,5 x 2 m 307,55

dry50 linear premier 100* 100 cm 1,5 x 2 m 333,24

dry50 linear premier 120* 120 cm 1,5 x 2 m 374,89

Kit de canaleta com grelha linear e 
tela impermeabilizante
termosselada ao ralo PREMIER.

Quadros

Chrome

Aço

Lines

Waves

dry50 linear premier

Kit de canaleta com grelha 
linear e tela impermeabilizante 
termosselada ao ralo FLAT de perfil 
baixo.

referência grelha medida tela €

dry50 linear flat 60• 60 cm 1,2 x 2 m 233,37

dry50 linear flat 70• 70 cm 1,5 x 2 m 260,40

dry50 linear flat 80• 80 cm 1,5 x 2 m 291,28

dry50 linear flat 90• 90 cm 1,5 x 2 m 318,31

dry50 linear flat 100* 100 cm 1,5 x 2 m 344,90

dry50 linear flat 120* 120 cm 1,5 x 2 m 388,01

dry50 linear flat

82 mm.

65 mm.

altura

altura

horizontal e vertical Ø 40/50 H. 

horizontal Ø 40/50 H. 

saídas

saídas

comp. grelhas R comp. canaletas C

60 591 mm 60 596 mm

70 695 mm 70 700 mm

80 795 mm 80 800 mm

90 895 mm 90 900 mm

100 995 mm 100 1000 mm

120 1195 mm 120 1200 mm

r_grelha             C_ canaleta

a/B

93 mm

40 mm

r

C

d

12 mm
exterior
11 mm
interior

 a_grelha lisa

vista superior

B_grelha perfurada

vista superior

vista em secção

OPÇÃO DE 
personaliZaçÃo a laser
As grelhas lineares de design AÇO e CHROME 
podem ser gravadas por meio de técnica 
laser, com o logótipo de empresa. Consultar 
condições com o Dep.º Comercial.

89±0,5 mm3,75 mm 3,75 mm

81±0,5 mm

78 mm
vista em secção 1,5 mm

3,75 mm 3,75 mm
89 mm

86 mm

11 mm
2 mm

vista em secção

d_base canaleta

5 mm

35 mm

89±0,5 mm

Ø 76 mm

93 mm
2 mm
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tela 
dry50

c2

c2
Pavimento

≥ 2% ≥ 2%

Pavimento

suPoRtesuPoRte

Pendentes

altura
premier:
87,6 mm

a_

B_
a B

altura 
Flat:
70,6 mm

Ralo
premier

Ralo
Flat

dry50 sumi
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dry50 sumi luxe

Kit de ralo sifónico PREMIER com grelha para 
encastrar de 10,7 x 10,7 cm e com tela imper-
meável selada a ele, para garantir o ponto mais 
crítico.

referência medida tela €

dry50 sumi luxe 025 0,5 x 0,5 m 60,00

dry50 sumi luxe 144 1,2 x 1,2 m 81,84

dry50 sumi luxe 225 1,5 x 1,5 m 95,65

dry50 sumi luxe 240/240d• 1,2 x 2 m 97,78

dry50 sumi luxe 300/300d• 1,5 x 2 m 104,15

dry50 sumi luxe 375/375d• 1,5 x 2,5 m 112,66

Ø
 87 m

m10
7 

m
m

 

107 mm 

vista em secçãovista superior

2 medidas de altura:
dry50 sumi luxe / dry50 sumi circular: 45 mm 
dry50 sumi flat luxe: 34 mm 

Kit de ralo sifónico FLAT com grelha para 
encastrar de 10,7 x 10,7 cm com tela imper-
meável selada a este, para garantir o ponto 
mais crítico. 

referência medida tela €

dry50 sumi flat luxe 025 0,5 x 0,5 m 67,50

dry50 sumi flat luxe 144 1,2 x 1,2 m 88,21

dry50 sumi flat luxe 225 1,5 x 1,5 m 100,97

dry50 sumi flat luxe 240 /240d• 1,2 x 2 m 103,09

dry50 sumi flat luxe 300 /300d• 1,5 x 2 m 108,41

dry50 sumi flat luxe 375 /375d• 1,5 x 2,5 m 117,97
dry50 sumi flat luxe

65 mm.
altura

horizontal Ø 40/50 h. 
saídas

82 mm.
altura

horizontal e vertical Ø 40/50 H. 
saídas

Kit de ralo sifónico PREMIER com grelha para 
encastrar de 10,7 x 10,7 cm com tela imper-
meável selada a este, para garantir o ponto 
mais crítico.

referência medida tela €

dry50 sumi circular 025 0,5 x 0,5 m 55,50

dry50 sumi circular 144 1,2 x 1,2 m 76,52

dry50 sumi circular 225 1,5 x 1,5 m 90,34

dry50 sumi circular 240/240d• 1,2 x 2 m 92,46

dry50 sumi circular 300/300d• 1,5 x 2 m 98,84

dry50 sumi circular 375/375d• 1,5 x 2,5 m 107,34
dry50 sumi circular

82 mm.
altura

horizontal e vertical Ø 40/50 H. 
saídas

Ø 85 mm

5,6 mm 
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dry50 linear mc

Rejilla 
revestida

Pavimento

soPoRtePremier
o Flat

6
 m

m
5

 m
m

c2
c2

Microcimento

tela 
dry50

suPoRte

Microcimento

≥ 2%≥ 2%
Microcimento

suPoRte

Pendentes

altura
premier:
94 mm

a_

B_
a B

altura 
Flat:
77 mm

Ralo
premier

Ralo
Flat
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Kit de canaleta com grelha linear
de enchimento a microcimento
e tela impermeabilizante 
termosselada ao ralo FLAT
de perfil baixo.

dry50 linear flat mc

65 mm.
altura

horizontal Ø 40/50 H. 
saídas

referência grelha medida tela €

dry50 linear flat mc 60• 60 cm 1,2 x 2 m 268,37 

dry50 linear flat mc 70• 70 cm 1,2 x 2 m 295,00

C

88±0,5 mm

93 mm

40 mm

r

C

r_grelha             C_ canaleta

comp. grelhas r comp. canaletas C

60 591 mm 60 596 mm

70 695 mm 70 700 mm

80 795 mm 80 800 mm

90 895 mm 90 900 mm

100 995 mm 100 1000 mm

120 1195 mm 120 1200 mm

12 mm
exterior
11 mm
interior

d

 a_grelha mc de enchimento a microcimento 

vista superior

81 mm
6 mm

vista em secção

B_suporte grelha mc

 a B

as medidas de 80, 90, 100 e 120 fabricam-se sob pedido.

d_base canaleta

5 mm

35 mm

89±0,5 mm

Ø 76 mm

93 mm
2 mm

vista em secção

vista superior

88 mm3 mm 3 mm

1,5 mm

81 mm

78 mm5 mm

vista em secção
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dry50 linear slim

Ralo
novo

tela
dry50

c2

c2
Pavimento

≥ 2% ≥ 2%

Pavimento

suPoRtesuPoRte

Pendentes
altura 
94 mm
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55 mm Ø
137 mm Ø

5
9

 m
m

ralo novo método  de ensaio unidade valor
altura mm 60

saída                                                                                               mm                                                         Ø Horizontal 40/50

diâmetro de saída mm 50H

velocidade de descarga l/s 0,60 

efeitos dos produtos químicos Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos, em limpeza e manutenção.

cor Cinzento

composição  caçoleta e aro superior aBs

referência     grelha medida tela €

dry50 linear slim revestível 60• 60 cm 1,5 x 2 m 268,37

dry50 linear slim revestível 70• 70 cm 1,5 x 2 m 295,00

dry50 linear slim revestível 90• 90 cm 1,5 x 2 m 353,31

Kit de canaleta com grelha linear 
revestível e tela impermeabilizante 
termosselada ao ralo de saída 
horizontal.

dry50 linear slim revestível 

60 mm.
altura

horizontal Ø 50 H. 
saídas

referência grelha medida tela €

dry50 linear slim 60• 60 cm 1,5 x 2 m 233,37

dry50 linear slim 70• 70 cm 1,5 x 2 m 260,40

dry50 linear slim 90• 90 cm 1,5 x 2 m 318,31

Kit de canaleta com grelha linear e 
tela impermeabilizante
termosselada ao ralo de saída 
horizontal.

dry50 linear slim

60 mm.
altura

horizontal Ø 50 H. 
saídas

Quadros

Aço

Waves

5
0

 m
m

 Ø
 

4
0

 m
m

 Ø

co
m

m
 r

ed
u

to
r

121 mm Ø

5
6

 m
m

64 mm

47 mm
r

Cd

11 mm
exterior
10,5 mm
interior

a/B

Kit de ralo sifónico (convertível em não 
sifónico) para base de duche de obra
que incorpore saída hORIZONTAL
(50-40 mm), com tela impermeável.

ralo novo

vista em secção

d_base canaleta

B_rejilla perforada

 a_grelha lisa

52 mm

59 mm

3,5 mm

1,5
10,5

58 mm

1,5

10,5

vista em secção

vista em secção

OPÇÃO DE 
laCado a preto
Consultar condições
com o Dep.º Comercial.

r_grelha             C_ canaleta

comp. grelhas r comp. canaletas C

60 595 mm 60 600 mm

70 695 mm 70 700 mm

90 895 mm 90 900 mm

35 mm

Ø 46 mm

Ø 50 mm
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dados técnicos_tela impermeabilizante dry50

 tela dry50 método de ensaio unidade tolerância valor

comprimento m -0,5% y +1% 1,20/1,50/2,0/2,50 m.

largura m -0,5% y +1% 1,20 / 1,50 m

Peso EN 1849-2 g/m2 -5% y +10% 335

espessura efetiva EN 1849-2 mm -5% y +10% 0,52

estanqueidade à água EN 1928 Método B 10 KPa PASSA

Resistência à água do separador 
com adesivo cimentoso c2

Coluna de água
1m
24Hrs

ESTANQUE

Resistência à difusão
de vapor de Água

UNE-EN 1931:2001 m2·h·Pa/mg 9,75

efeitos dos produtos químicos Não variam os valores após 28 dias em solução saturada de hidróxido de cálcio a 23°

composição Membrana impermeabilizante: Poliolefinas Termoplásticas / Revestimento: Fibras Não Tecidas de Poliéster

a tela impermeabilizante cumpre com a norma en 13956:2013 de marcação ce 

Compromisso GreenBuilding

Comprometidos com uma construção sustentável, na Revestech trabalhamos para que todos os nossos produtos cumpram com a filosofia 
GREENBUILDING, evitando assim o impacto no meio-ambiente e garantindo um ambiente saudável. As telas REvESTECh são recicláveis a 100% 
sem prejuízo do ambiente onde se gera a atividade de reciclagem. Além disso, são antibacterianas e antibolores, favorecendo ambientes totalmente 
secos que evitam a proliferação de micro-organismos.

resistência aos álcalis

maior agarramento sobre suportes e materiais

Na Revestech utilizamos matérias-primas de última geração. As nossas telas são totalmente resistentes contra o meio alcalino produzido pelo 
cimento-cola utilizado na sua instalação; não sofrendo nenhuma degradação com o passar do tempo e garantindo assim a perfeita estanqueidade.

As provas de tração realizadas nos laboratórios do CSTB demonstram que as fibras de poliéster das telas REvESTECh têm um agarramento quatro 
vezes maior sobre a superfície do que as fibras de polipropileno, utilizadas também para o fabrico de telas de poliolefinas.

CstB método de ensaio unidade tolerância valor

aderência de adesivo cimentoso c2 
sobre a tela: tRaÇÅo 

Metodologia CSTB N/mm2 + / - 10% 0,9

aderência de adesivo cimentoso c2
sobre a tela: cisalha

Metodologia CSTB N/mm2 + / - 5% 1,28

Resistência ao impacto (choque de bola)
com pavimento cerâmico

Metodologia CSTB Nº Choques 4

Tela flexível para impermeabilizar placas de base de duche de obra, paredes e solos que adere com camada fina de cimento-cola. A nossa tela 
dry50 é 100% impermeável e resolve problemas de humidades que surgem noutro tipo de aplicações menos fiáveis, como ser a pintura de 
borracha ou o cimento impermeável. 

Cada um dos nossos kits de impermeabilização de base de duche de obra conta com tela dry50 termosselada ao ralo, para garantir a estanqueidade 
no ponto mais crítico. Além da tela incluída no kit, dispomos de diferentes tamanhos de tela dry50 apresentada em rolos cujas referências 
mostramos na página seguinte, em produtos complementares.
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descrição referência medidas €/m2

Rolos de tela de 
impermeabilização 
paredes e solos
em zonas húmidas

dry50  30 Rolo de 1,2 x 30m (36m2) 11,38

dry50  5 Rolo de 1,2 x 5m (6m2) 13,09

dry50  450 Rolo de 1,5 x 30m (45m2) 11,38

dry50  75 Rolo de 1,5 x 5m (7,5m2) 13,09

produtos complementares ao kit dry50

descrição referência medidas €/mtl

Faixa impermeável 
para as juntas

dry50 faixa 13 x 30 Rolo de 30m x 12,7 cm (1un.) 2,95

dry50 faixa 13 x 5 Rolo de 5m x 12,7 cm (1un.) 3,19

dry50 faixa 30 x 30 Rolo de 30m x 30 cm (1un.) 4,15

dry50 faixa 30 x 5 Rolo de 5m x 30 cm (1un.) 4,63

 

descrição referência presentación €

Reforço
impermeável para 
ângulos, tanto
exteriores como 
interiores

dry50 cornerin 2 un. por saco 13,82

dry50 cornerout 2 un. por saco 14,88 

descrição referência presentación €

Reforço
impermeável
para a canalização

dry tub20 2 un. por saco 7,44

dados técnicos_tela impermeabilizante dry50
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tarifas placa level _ referencias medida €

placa level 60x100 60 x 100 cm 560

placa level 70x90 70 x 90 cm 578

placa level 70x100 70 x 100 cm 620

placa level 70x120 70 x 120 cm 704

placa level 80x90 80 x 90 cm 632

placa level 80x100 80 x 100 cm 680

placa level 80x120 80 x 120 cm 776

placa level 80x140 80 x 140 cm 872

placa level 90x90 90 x 90 cm 686

placa level 90x100 90 x 100 cm 740

placa level 90x120 90 x 120 cm 848

placa level 90x140 90 x 140 cm 956

placa level 100x100 100 x 100 cm 800

placa level 100x120 100 x 120 cm 920

placa level 100x140             100 x 140 cm 1040

tela dry50_ refs. medidas €/m2

dry50  30 Rolo de 1,2 x 30m (36m2) 11,38

dry50  5 Rolo de 1,2 x 5m (6m2) 13,09

dry50  450 Rolo de 1,5 x 30m (45m2) 11,38

dry50  75 Rolo de 1,5 x 5m (7,5m2) 13,09

dry50 cornerin-out _ refs. medidas €

dry50 cornerin 2 un. por saco 13,82

dry50 cornerout 2 un. por saco 14,88 

tela dry50 _ refs. medidas €

dry tub20 2 uds. por bolsa 7,44

faixa dry50_ refs. medidas €/m2

dry50 faixa 13 x 30 Rolo de 30m x 12,7 cm (1 un.) 2,95

dry50 faixa 13 x 5 Rolo de 5m x 12,7 cm (1 un.) 3,19

dry50 faixa 30 x 30 Rolo de 30m x 30 cm (1 un.) 4,15

preços

linear level _ refs. medidas base espaço para peças €

linear level 10_60 13,8 x 63,8 cm 10 x 60 cm 258,00

linear level 10_70 13,8 x 73,8 cm 10 x 70 cm 266,00

linear level 10_80 13,8 x 83,8 cm 10 x 80 cm 275,00

linear level 10_90 13,8 x 93,8 cm 10 x 90 cm 284,00

linear level 20_60 23,8 x 63,8 cm 20 x 60 cm 296,00

linear level 20_70 23,8 x 73,8 cm 20 x 70 cm 311,00

linear level 20_80 23,8 x 83,8 cm 20 x 80 cm 326,00

linear level 20_90 23,8 x 93,8 cm 20 x 90 cm 341,00

sumi level _ refs. medidas base espaço para peças €

sumi level 20 23,8 x 23,8 cm 20 x 20 cm 237,00

sumi level 30 33,8 x 33,8 cm 30 x 30 cm 273,00

sumi level 40 43,8 x 43,8 cm 40 x 40 cm 320,00

FaBriCo à medida soB pedido

FaBriCo à medida soB pedido

FaBriCo à medida soB pedido
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dry50 sumi circular _ refs. medida tela €

dry50 sumi circular 025 0,5 x 0,5 m 55,50

dry50 sumi circular 144 1,2 x 1,2 m 76,52

dry50 sumi circular 225 1,5 x 1,5 m 90,34

dry50 sumi circular 240/240d 1,2 x 2 m 92,46

dry50 sumi circular 300/300d 1,5 x 2 m 98,84

dry50 sumi circular 375/375d 1,5 x 2,5 m 107,34

dry50 sumi flat luxe _ refs. medida tela €

dry50 sumi flat luxe 025 0,5 x 0,5 m 67,50

dry50 sumi flat luxe 144 1,2 x 1,2 m 88,21

dry50 sumi flat luxe 225 1,5 x 1,5 m 100,97

dry50 sumi flat luxe 240/240d 1,2 x 2 m 103,09

dry50 sumi flat luxe 300/300d 1,5 x 2 m 108,41

dry50 sumi flat luxe 375/375d 1,5 x 2,5 m 117,97

dry50 sumi luxe _ refs. medida tela €

dry50 sumi luxe 025 0,5 x 0,5 m 60,00

dry50 sumi luxe 144 1,2 x 1,2 m 81,84

dry50 sumi luxe 225 1,5 x 1,5 m 95,65

dry50 sumi luxe 240/240d 1,2 x 2 m 97,78

dry50 sumi luxe 300/300d 1,5 x 2 m 104,15

dry50 sumi luxe 375/375d 1,5 x 2,5 m 112,66

dry50 linear premier revestível_ refs. grelha medida tela €

dry50 linear premier 60 revestível 60 cm 1,2 x 2 m 260,00

dry50 linear premier 70 revestível 70 cm 1,5 x 2 m 286,59

dry50 linear premier 80 revestível 80 cm 1,5 x 2 m 316,43

dry50 linear premier 90 revestível 90 cm 1,5 x 2 m 342,55

dry50 linear premier 100 revestível 100 cm 1,5 x 2 m 368,24

dry50 linear premier 120 revestível 120 cm 1,5 x 2 m 409,89

dry50 linear flat revestível_ refs. grelha medida tela €

dry50 linear flat 60 revestível 60 cm 1,2 x 2 m 268,37

dry50 linear flat 70 revestível 70 cm 1,5 x 2 m 295,00

dry50 linear flat 80 revestível 80 cm 1,5 x 2 m 326,28

dry50 linear flat 90 revestível 90 cm 1,5 x 2 m 353,31

dry50 linear flat 100 revestível 100 cm 1,5 x 2 m 379,90

dry50 linear flat 120 revestível 120 cm 1,5 x 2 m 423,01

dry50 linear flat_ refs. grelha medida tela €

dry50 linear flat 60 60 cm 1,2 x 2 m 233,37

dry50 linear flat 70 70 cm 1,5 x 2 m 260,40

dry50 linear flat 80 80 cm 1,5 x 2 m 291,28

dry50 linear flat 90 90 cm 1,5 x 2 m 318,31

dry50 linear flat 100 100 cm 1,5 x 2 m 344,90

dry50 linear flat 120 120 cm 1,5 x 2 m 388,01

dry50 linear slim revestível_ refs.  grelha medida tela €

dry50 linear revestível slim 60 60 cm 1,5 x 2 m 268,37

dry50 linear revestível slim 70 70 cm 1,5 x 2 m 295,00

dry50 linear revestível slim 90 80 cm 1,5 x 2 m 353,31

dry50 linear slim_ refs.  grelha medida tela €

dry50 linear slim 60 60 cm 1,5 x 2 m 233,37

dry50 linear slim 70 70 cm 1,5 x 2 m 260,40

dry50 linear slim 90 80 cm 1,5 x 2 m 318,31  

dry50 linear flat mc_ refs. grelha medida tela €

dry50 linear flat mc 60 60 cm 1,2 x 2 m 268,37

dry50 linear flat mc 70 70 cm 1,2 x 2 m 295,00

dry50 linear premier_ refs. grelha medida tela €

dry50 linear premier 60 60 cm 1,2 x 2 m 225,00

dry50 linear premier 70 70 cm 1,5 x 2 m 251,59

dry50 linear premier 80 80 cm 1,5 x 2 m 281,43

dry50 linear premier 90 90 cm 1,5 x 2 m 307,55

dry50 linear premier 100 100 cm 1,5 x 2 m 333,24

dry50 linear premier 120 120 cm 1,5 x 2 m 374,89

Quadros

Chrome

Aço

Lines

Waves

Waves

Quadros 

Aço 

FaBriCaCión a medida Bajo pedidoas medidas de 80, 90, 100 e 120 fabricam-se sob pedido.
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resumo de decisões

decisões de design

escolha do tipo de base de duche

escolha de design grelha

* ralo a escolher pelo arquiteto ou 
instalador, entre flat ou premier 
consoante as necessidades de 
instalação. ver páginas 52 e 53..

 placa invisível level

 base de duche com pendente

dry50 linear revestível* dry50 linear design aço*

sumi level (ralo próprio). linear level (ralo próprio).

dry50 linear design chrome* dry50 linear design quadros*

dry50 linear design waves* dry50 linear design lines*

dry50 sumi luxe* dry50 sumi circular*

dry50 linear slim design quadros (ralo próprio).

dry50 linear slim design waves (ralo próprio).

dry50 linear slim revestível (ralo próprio).

dry50 linear mc* soB pedido: 
dry50 linear personalizado a laser 
dry50 linear slim lacado a preto

dry50 linear slim design aço (ralo próprio).
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decisões técnicas

pendentes

tipo de ralo

localização do ralo

  a uma água  (1 pendente)

A canaleta num extremo da base de duche recebe a água
através de uma única pendente.

  a duas águas  (2 pendentes)

  a quatro águas  (4 pendentes)

A canaleta recebe a água através de duas únicas pendentes.

O ralo central recebe a água através das quatro pendentes.

O ralo sifónico 
está selado
à tela 
impermeável 
de forma 
descentrada a
40 cm na sua 
parte mais 
estreita e centrada 
na sua parte mais 
longa.

versão 
descentrada 
horizontal 

*

O ralo sifónico 
está selado à tela 
impermeável de 
forma  
descentrada a
40 cm na sua parte 
mais longa 
e centrada
na sua parte mais 
estreita.

O ralo sifónico 
está selado à tela 
impermeável de 
forma centrada.

Referências: 
dry50 linear 60, 70, 80 e 90
dry50 sumi 240d, 300d e 375d
dry50 linear mc
dry50 linear slim

Referências: 
dry50 sumi 240, 300 e 375

Referências: 
dry50 linear 100 y 120

Referências:
dry50 025, 144, 225

versão  
descentrada 
vertical

versão 
centrada 
rectangular

O ralo 
sifónico está 
selado à tela 
impermeável de 
forma centrada.

versão 
centrada
quadrada

40 cm

40 cm

 premier  flat

_altura do ralo: 65 mm
_saída: horizontal Ø40/50h
_evacuação: 0,5 litros/segundo

_altura do ralo: 82 mm
_saída: vertical e horizontal Ø40/50h
_evacuação: 0,9 litros/segundo
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o ralo é sempre colocado no centro da tela?

Não. Nas medidas retangulares 240, 300 e 375, existe a 
versão descentrada a 40 cm de um de los lados.

nos kits, a medida da tela pode ser a que eu quiser?

A tela do kit deve ser sempre de uma das medidas do 
catálogo.

em que casos se pode usar o ralo premier para bases de 
duche sem degraus?

O ralo Premier é aconselhável quando a ligação de saída é 
vertical e além disso há uma altura de instalação suficiente 
para o ligar sem se ter de levantar o nível da base de duche.

o que fazer se a saída do ralo atual da base de duche for 
vertical e se quisermos o ralo Flat (saída horizontal) pela 
altura?

O ralo Flat pode-se instalar tanto se a saída foi vertical como 
horizontal, já que se acopla um tubo flexível ou um cotovelo 
diretamente para a saída vertical.

nos kits, o ralo é sifónico?

Sim, além de que na serie LUXE e FLAT se pode transformar 
em não sifónico.

para que se usa o ralo não sifónico?

Usa no caso de a saída da base de duche se ligar a uma 
ligação com sifão.

posso usar qualquer outro ralo com tela dry50 da 
revestech?

Sim, embora a nossa recomendação seja de utilizar os 
nossos kits.

em que casos tenho de escolher a versão centrada de 
dry50 de grelha quadrada com tela de 0,5 x 0,5m?

No caso de se encontrar uma zona húmida demasiado 
grande, como uma casa de banho para deficientes, bases 
de duche comunitárias, etc. Deve-se usar também tela 
dry50 para completar a impermeabilização do resto da 
superfície da base de duche.
 

porque recomendam utilizar os kits revestech?

Porque resolvemos um ponto crítico, a união da tela ao 
ralo por meio de uma termosselagem que garante a sua 
estanqueidade.

Que produto devo usar nas juntas do dry50?

Pode utilizar indiferentemente o mesmo cimento-cola C2 
usado para a adesão ao suporte.

Quanto se deve subir a tela nas paredes?

A nossa recomendação é impermeabilizar as paredes. Não 
o fazendo, a tela deve subir pelo menos 10 cm desde o 
chão.

porque recomendam impermeabilizar a parede?

O vapor de água que se gera na área de base de duche acaba 
por passar através das juntas do revestimento, produzindo 
eflorescências na parte posterior da parede.

Quanta sobreposição devo deixar nas juntas?

De 8 a 10 cm.

Que produto devo usar para aderir outros elementos à 
tela?

O adesivo especial SEAL PLUS da Revestech.

posso usar qualquer cimento para aderir a tela ao suporte?

A nossa recomendação é utilizar cimento-cola C2 flexível.

devo efetuar camada de compressão entre a tela e o 
revestimento?

Não. A tela dry50 permite a adesão direta ao revestimento 
com cimento-cola.

pode colar-se cerâmica de grande formato sobre a tela 
dry50 na vertical?

Sim. Graças ao velo fibroso da tela dry50, a capacidade 
de agarramento é suficiente para colocar qualquer tipo 
e medida de cerâmica sem necessidade de um adesivo 
especial.

perguntas frequentes  
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Revestech formação é o compromisso que 
assumimos com a nossa rede de instaladores.

Com uma frequência mensal, organizamos 
gratuitamente cursos e seminários nas nossas 
instalações, em que oferecemos uma ampliação 
dos conhecimentos profissionais dando a conhecer 
os nossos sistemas de impermeabilização.
Cursos que acreditamos com um diploma de 
instalador homologado Revestech.

Além disso, realizamos jornadas técnicas/cursos 
à medida em empresas e em escolas técnicas 
profissionais, em qualquer ponto da nossa 
geografia.

revestech formação 



varandas / terraços / pátios
DRY50: telas impermeabilizantes para pequenas superfícies exteriores. Geomembrana que adere com uma 
camada fina de cimento-cola sob revestimentos de solo e paredes. Fabricada em EvAC com ambas as 
faces cobertas com geotêxtil de polipropileno para um ótimo agarramento ao cimento-cola. Assegura uma 
impermeabilização totalmente estanque e proporciona além disso um efeito de barreira de vapor.

coberturas não transitáveis
ALUDRY: Tela para impermeabilização de coberturas planas. É constituída por uma dupla folha de poliolefinas 
em coextrusão, terminada a face com uma folha de alumínio que a protege dos agentes externos e com um 
geotêxtil de poliéster na outra, para facilitar o perfeito agarramento do cimento-cola usado na sua instalação.

varandas / terraços transitáveis  
DRY80 e DRY120 POOL: Telas flexíveis para a impermeabilização sob proteção de espaços exteriores e 
coberturas planas transitáveis e não transitáveis, como varandas, terraços, balcões e pátios. Constituída por 
uma dupla folha de EvAC com ambas as faces revestidas a fibras de poliéster para o ótimo agarramento 
com o cimento-cola C2 usado na sua instalação como tela aderida. Sem tempos de espera em coberturas 
pavimentadas, terraços, varandas, etc. Coloca-se diretamente sobre o suporte antigo sem necessidade de 
levantamento.

outros sistemas revestech
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sistema multifunção coberturas transitáveis
ACU200: Sistema multifunção  para impermeabilizar, desacoplar, para a redução   de som de impacto e 
compensação da pressão do vapor dos suportes. ACU200 é uma geomembrana produzida com a última 
tecnologia de extrusão para o fabrico de compósitos. É composta por 4 camadas diferentes que se unem 
para conseguir cobrir as necessidades requeridas atualmente pelo Código Técnico da Edificação (CTE).

piscinas
DRY120 POOL: Tela impermeabilizante multicamada para piscinas, especialmente concebida para garantir  
a total estanqueidade da piscina, tanto em obra nova como em reabilitação, sem necessidade de retirar o 
revestimento antigo (azulejos, gresite, etc.).

As telas Revestech® são  
GARANTIDAS por 10 anos a partir 

da data de emissão da fatura. 
Para mais detalhes das nossas 

garantias, pode contactar o nosso 
departamento comercial.

Sistemas aprovados por: Sistemas presentes em:

CstB   aimplas   aiteX   tCna   iapmo 
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Impermeabilização de terraços com DRY80. CENTRO COMERCIAL CUADERNILLOS DE ALCALÁ DE HENARES. Madrid.

Impermeabilização de terraços com DRY80. IBEROSTAR LANZAROTE PARK****. Lanzarote (Las Palmas Ilhas Canárias).

Impermeabilização de terraços com DRY80. IBEROSTAR ANTHELIA*****. Costa Adeje (Tenerife_Ilhas Canárias).

Impermeabilização de terraços com DRY80. MELIÁ GORRIONES FUERTEVENTURA****. Fuerteventura (Las Palmas_Ilhas Canárias).

trabalhos de referência

80

Impermeabilização de ameias e coberturas com DRY80 do Castelo de Cocentaina. Alicante.
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Impermeabilização de zonas húmidas com DRY50. RAFA NADAL ACADEMY DE MALLORCA. Manacor (Maiorca).

Impermeabilização de zonas húmidas com DRY50. HOTEL BROWN’S DOWTOWN***. Lisboa (Portugal).

ImpeImpermeabilização de terraços com DITEC3 e de zonas húmidas com DRY50. HOTEL EUROSTARS TORRE SEVILLA*****. Sevilha.

Impermeabilização de terraços e zonas húmidas com DRY50. HOTEL SARDINERO****. Santander.

81

Impermeabilização de casas de banho com DRY50, piscinas com DRY120 POOL e varandas com DRY80.

Suitopía **** Sol y Mar Suites Hotel. Calpe.

Impermeabilização de terraços com DRY80. IBEROSTAR LANZAROTE PARK****. Lanzarote (Las Palmas Ilhas Canárias).

Impermeabilização de terraços com DRY80. MELIÁ GORRIONES FUERTEVENTURA****. Fuerteventura (Las Palmas_Ilhas Canárias).
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Impermeabilização de piscinas com DRY120 POOL. IBIZA GRAN HOTEL*****. Ibiza (Ilhas Baleares).

Impermeabilização de piscina aquecida com DRY120 POOL. PRÉDIO DE LUXO em frente ao Estádio do Benfica. Lisboa (Portugal).

Impermeabilização de piscinas exteriores com DRY120 POOL. SHA WELLNESS CLINIC*****. Albir (Alicante).

Impermeabilização de piscinas com DRY120 POOL. OCEAN DRIVE APARTMENTS. Benidorm (Alicante).
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Impermeabilização de zonas húmidas com DRY50. 1908 LISBOA HOTEL****. Lisboa (Portugal).
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Impermeabilização de piscinas exteriores com DRY120 POOL. Apartamentos de luxo SHA WELLNESS. Albir (Alicante).

Base de duche cerâmica com placa invisível LEVEL.

Base de duche cerâmica com placa invisível LEVEL.

Bases de duche cerâmicas com placa invisível LEVEL. 

Base de duche cerâmica microcimento kit de impermeabilização DRY50. 
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Os nossos sistemas ocupam um lugar totalmente inovador 
no mercado. O velo fibroso das nossas telas assegura o 
agarramento à cerâmica com cimento-cola, permitindo aos
profissionais prescindirem da camada de compressão durante 
a instalação e fazendo com que a sua tarefa seja tão simples 
como um simples colocar de azulejos.

sistemas 
inovadores 

desenvolvimento 
sustentável
Na Revestech acreditamos firmemente no desenvolvimento 
sustentável e, para isso, desenvolvemos um conjunto de 
boas práticas que nos permitem reduzir o impacto da nossa 
atividade no meio-ambiente, como gestão de resíduos, que 
separamos por origem (por matéria ou mistura) para proceder 
à sua reciclagem.

As nossas telas de impermeabilização têm marcação CE 
que garante o cumprimento da legislação obrigatória em 
matéria de requisitos essenciais. Todos os nossos sistemas 
estão sujeitos a uma rastreabilidade que nos permite 
identificar e registar cada produto desde o seu fabrico até 
ao final da cadeia de comercialização. Para isso, realizamos 
em laboratório os ensaios necessários nas nossas telas para 
certificar todos e cada um dos nossos produtos.

aposta na  
qualidade

somos  
fabricantes
Durante a nossa longa trajetória, conseguimos adquirir a 
experiência suficiente para nos tornarmos hoje fabricantes 
de revolucionários sistemas de construção. Com a nossa 
marca, Revestech, conseguimos posicionar-nos como um 
parceiro de confiança de arquitetos, decoradores, construtores 
e instaladores na hora de resolver os diversos problemas de 
impermeabilização, dessolidarização, acústica e drenagem, 
oferecendo-lhes um conjunto de soluções cómodas  e 
eficazes.

CstB   aimplas   aiteX   tCna   iapmo 
sistemas homologados por:

A alianças de produção constituem um dos pilares do nosso 
negócio. São muitas as marcas de reconhecido prestígio 
nacional e internacional que confiam em nós para fabricar 
as suas telas impermeabilizantes, conseguindo assim que a 
inovação das nossas soluções chegue a muitos pontos do 
mundo.

alianças estratégicas 
e internacionais

Revestech é a marca com que o Grupo Nietos de Miguel 
Martínez Ramírez aposta no futuro. A nossa filosofia, baseada 
fundamentalmente na inovação empresarial, levou-nos a 
desenvolver o estudo e a produção de materiais plásticos para 
os mais diversos setores profissionais desde 1945, ano em o 
que o grupo começou a sua caminhada como produtor de 
têxteis plásticos em Alicante.

inovação 
desde sempre

A nossa inquietação em repensar espaços é o que nos move 
para não deixarmos de investigar novas soluções que possam 
multiplicar as possibilidades dos projetos arquitetónicos. 
O nosso departamento de I+D estuda e põe à prova no 
nosso laboratório novos projetos antes de estes verem a luz.
Do mesmo modo, temos um acordo de colaboração 
institucional com o Departamento  de  Química da UA 
(Universidad de Alicante) para realizar conjuntamente ensaios 
relacionados com os nossos produtos.

investigação 
constante



86

Calle La Rioja, 4 · 03006 · Alicante · Espanha · Tel.+34 965 10 65 69 · www.revestech.pt Im
p

er
m

ea
b

ili
za

çã
o

 e
 d

es
ig

n
 e

m
  b

as
es

 d
e 

d
u

ch
e 

ce
râ

m
ic

as


