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A NOSSA HISTÓRIA

A origem da Fassa Bortolo tem uma data importante - 1710 -, mas foi a partir do começo dos anos 1980
que nasceu a nossa visão industrial que deu origem a uma série de grandes projetos de expansão no
mercado nacional e internacional. Um lugar privilegiado em que as ideias amadurecem continuamente,
promovendo e enfrentando desafios competitivos.
Ideias de desenvolvimento que estabelecem constantemente as novas bases para uma presença
dinâmica e ampla próxima ao cliente.
São 18 unidades produtivas na Europa, sendo 16 na Itália, 1 em Portugal e 1 na Espanha. 3 filiais
comerciais na Itália, 3 na Suíça, 1 na França, 1 na Espanha e 1 no Reino Unido - e agora, uma fábrica
no Brasil. Uma presença estrategicamente localizada em lugares onde é possível encontrar matériasprimas adequadas, com particular atenção à sustentabilidade, à redução da poluição dos transportes
e à redução da quantidade dos gases de combustão e da borracha de pneus liberados no ambiente.
A Fassa Bortolo chega ao Brasil para oferecer à construção civil a qualidade superior que o mercado
atual exige.
A nova unidade produtiva do Brasil, em Matozinhos (MG), é a primeira fábrica Fassa Bortolo fora da
Europa.

VÍDEO
INSTITUCIONAL
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Fassa
Bortolo
2021 é o ano em que a Fassa inaugura uma nova e importante fábrica no Brasil para a produção
de argamassas e rebocos e a progressiva distribuição da vasta gama de produtos que a empresa
oferece ao mundo da construção. Localizada em uma área estratégica da região metropolitana de Belo
Horizonte, em Minas Gerais, a nova unidade ocupa uma área total de 50 mil metros quadrados, sendo
uma parte importante dedicada à infraestrutura produtiva. Todas as matérias-primas são retiradas de
jazidas locais para a fabricação de produtos prontos para a distribuição ao mercado.

MATOZINHOS
MINAS GERAIS

BRASIL
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RAÍZES SÓLIDAS
PARA PROJETOS DE PROGRESSO

UNIDADES FABRIS
16 Fábricas na Itália
1 Fábrica em Portugal
1 Fábrica na Espanha
CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

EUROPA

3 Centros de distribuição na Itália
3 Centros de distribuição na Suíça
1 Escritório comercial na França
1 Centro de distribuição no Reino Unido
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FASSA DO BRASIL:
UM PROJETO QUE
OLHA PARA
O FUTURO

50.000 m

2

de área produtiva

300.000
t
de capacidade
produtiva
anual

Ampla gama
de argamassas
técnicas e
tradicionais
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Respeito dos
parâmetros de
impacto ambiental
e emissões
sonoras

Matériasprimas
selecionadas

Provenientes
das áreas adjacentes
à unidade
de produção

Tecnologia,
desempenho e
qualidade para
toda obra

Matozinhos - Minas Gerais - BRASIL
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CENTRO
DE PESQUISA
FASSA I-LAB

Centro de Pesquisa de Spresiano (Treviso - Itália)
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DESAFIO PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL

O crescimento responsável da nossa empresa tem evoluído por meio de um
grande trabalho de pesquisa e desenvolvimento com o objetivo de tornar
o leque das nossas soluções mais coerente com a evolução dos estilos de
construção e mais harmonioso com a sustentabilidade do meio ambiente
que inclui indústrias como a nossa. Investimos em alta tecnologia para nos
tornarmos um centro de excelência da pesquisa em nível internacional.
Há mais de 20 anos desenvolvemos nosso próprio Centro de Pesquisa
interno, um laboratório de última geração totalmente equipado e
frequentemente renovado para atender às novas e contínuas exigências
normativas dos mercados, bem como às necessidades dos nossos clientes
por novas soluções. Equipamentos como fluorescência e difração de raios X,
microscopia eletrônica e granulometria a laser permitem analisar o material
microscopicamente, avaliando as suas características físico-químicas, para
poder selecionar as fórmulas que certifiquem a qualidade dos produtos e
prever, por meio de testes específicos, o seu comportamento em diferentes
condições ambientais.
Em nosso Centro de Pesquisas, processamos as informações que vêm do
mercado, traduzindo-as em soluções que são construídas e certificadas
antes de serem comercializadas.
A atenção que dedicamos diariamente à pesquisa também obteve um
importante reconhecimento, com a Certificação ISO 9001:2015. Mais uma
confirmação, para nós, da qualidade superior que também neste âmbito
oferecemos à construção civil.
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SISTEMA INTEGRADO
FASSA BORTOLO

VÁRIAS SOLUÇÕES, UM ÚNICO FORNECEDOR.
A Fassa Bortolo é uma marca histórica no mundo da construção civil, líder na Itália e uma das mais bemsucedidas internacionalmente. A atenção à qualidade e às matérias-primas, à pesquisa, à inovação e
ao respeito pelo meio ambiente sempre representaram a visão da empresa, que se expressa com um
compromisso constante no desenvolvimento de soluções de ponta para a evolução da construção.
A vasta gama de produtos se apresenta como um Sistema Integrado, articulado, capaz de satisfazer
todas as necessidades do setor e atender todo tipo de obra, dos pequenos reparos às grandes
construções.
Um resultado garantido por um único parceiro que satisfaz cada necessidade do cliente, garantindo um
serviço global de fornecimento, suporte, formação e assistência.
Um parceiro único, fundamental para os profissionais do setor e para todo tipo de trabalho: para
ambientes externos e internos, para construir, reformar, restaurar e surpreender.

TRADIÇÃO

Fassa Bortolo é uma marca líder.
Presente no mercado há mais de
300 anos, é a primeira empresa a introduzir na Itália os rebocos pré-misturados, adequados para qualquer
tipo de construção e uma tecnologia inovadora para a sua aplicação.

COMPETÊNCIA

Uma equipe especializada e qualificada, aliada a tecnologias de extração e processamento muito avançados, garante a cada solução o
melhor desempenho em termos de
resistência, segurança e durabilidade.

PESQUISA
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360°

INTEGRIDADE

Uma solução completa de produtos e equipamentos adequada para
todos os tipos de necessidade, da
estrutura ao acabamento.

Um laboratório interno totalmente
dedicado à análise, à experimentação e aos testes de funcionalidade
dos materiais, para prever o seu
comportamento nas diferentes condições ambientais e estudar soluções cada vez mais eficazes.

PRODUTOS E SOLUÇÕES

UMA VASTA GAMA PARA A CONSTRUÇÃO.
Para construir, reformar, restaurar, a Fassa Bortolo tem sempre a solução certa com uma gama de
produtos para suprir as necessidades de cada obra.
Produtos inovadores e eficientes, desenvolvidos por meio de sofisticados processos tecnológicos e
estudos de pesquisas que são implementados diariamente no Centro de Pesquisa Fassa Bortolo.
No Brasil, está disponível imediatamente uma seleção de toda a gama do Sistema Integrado Fassa,
que será ampliada ao longo do tempo e que responde a uma série de necessidades primárias do
mercado brasileiro.
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Fassa.
Rev
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A CONFIANÇA DA EXPERIÊNCIA

UMA SOLUÇÃO EXCLUSIVA PARA CONSTRUIR E PROTEGER SUPERFÍCIES DA AÇÃO
DEGRADANTE DOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
FASSA.REV é um sistema completo de argamassas para assentamento e reboco de superfícies internas e externas, que se adapta a paredes históricas ou modernas, para responder às necessidades
de cada obra. Desde produtos tradicionais até os mais específicos para aplicações em que se exigem
altos valores de resistência mecânica ou versatilidade de uso.
A gama é enriquecida com argamassas de revestimento e acabamento, para criar sistemas completos
e específicos em relação ao substrato e ao nível de proteção necessário, tanto no uso interno quanto
externo.
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Fassa.
Rev

3 ARGAMASSA
CHAPISCO
COLANTE

3 ARGAMASSA
CHAPISCO

3 ARGAMASSA
MULTIUSO

Chapisco para
aplicação manual
em estruturas de
concreto

3 ARGAMASSA
ALVENARIA
ESTRUTURAL
6MPA
Argamassa para
assentamento de
alvenaria estrutural
e para pequenas
reparações

Chapisco projetável
para aplicação à
máquina

Argamassa multiuso
de aplicação manual
para assentamento e
revestimento de alvenaria
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3 ARGAMASSA
ALVENARIA ESTRUTURAL 10MPA

3 ARGAMASSA
ALVENARIA ESTRUTURAL 14MPA

Argamassa para assentamento de
alvenaria estrutural com elevadas
características de resistência mecânica

Argamassa para assentamento de alvenaria
estrutural com elevadas características de
resistência mecânica

ARGAMASSAS BÁSICAS

3 ARGAMASSA
PROJETADA
INTERIOR
Reboco para
ambientes internos

3 ARGAMASSA
PROJETADA
EXTERIOR
Reboco para
ambientes externos

3 ARGAMASSA
PROJETADA PLUS
FACHADAS
Reboco para ambientes
externos usado quando
é requerido uma elevada
resistência mecânica

3 ARGAMASSA
ACABAMENTO LISO
Argamassa branca para
acabamento liso em
ambientes internos e
externos.

3 ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
BLOCO DE CONCRETO CELULAR
AUTOCLAVADO – CCA
Argamassa para assentamento de blocos
de concreto celular autoclavados

3 ARGAMASSA
ACABAMENTO
FINO

Argamassa cinza para acabamento
fino em ambientes internos e externos
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FASSA.REV
Argamassa multiuso de aplicação
manual para assentamento e
revestimento de alvenaria

ARGAMASSA
MULTIUSO

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.REV ARGAMASSA MULTIUSO é uma argamassa
industrializada pronta para o assentamento de alvenarias
e revestimento de paredes e tetos, aplicável de forma
manual, em ambientes internos e externos. Também
indicada para pequenas reformas e reparos em geral.

Cor

NBR 13281

3 Argamassa para assentamento e revestimento
3 Grande produtividade
3 Elevado rendimento
3 Matérias-primas selecionadas
3 BASE PARA APLICAÇÃO REVESTIMENTO

- Utilização como revestimento: blocos de concreto,
cerâmicos, sílico-calcários, tijolos de barro maciço e
concreto.
- Utilização como argamassa de assentamento: blocos
de concreto, bloco cerâmico e tijolos de barro maciço.

3 DADOS TÉCNICOS
Classificação NBR 13281 P4, R3, D4, M4, U6, C3, A3
Aprox. 1500 kg/m3

Blocos de concreto e bloco cerâmico.

Densidade da
argamassa fresca

Aprox. 1850 kg/m3

3 FORNECIMENTO

Temperatura
de aplicação

Ambiente: de +5°C até +40°C

Tempo de espera
para a aplicação de

Massa corrida, pintura PVA,
revestimento cerâmico: 14 dias

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo
8 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

Massa corrida e pintura acrílica:
28 dias

3 UNIDADE DE VENDAS

Espessura máxima
e mínima

10 mm - 25 mm

Código

1823Z1*

1823Z1M

1823Z2

1823S

Rendimento como
revestimento

Aprox. 15 kg/m² para 10 mm de
espessura

Cor

Cinza

Cinza

Cinza

Cinza

Com 1 kg do pó se obtém aprox.
0,65 L de argamassa fresca

Embalagem

20 kg

20 kg

40 kg

Granel

Emb./Palete

100

50

48

-

Rendimento como
argamassa de
assentamento

Para 10 mm de espessura de
junta:
Bloco Cerâmico 14x19x39 cm:
aprox. 17 kg/m2
Bloco Concreto 14x19x39 cm:
aprox. 15 kg/m2

O rendimento pode variar de acordo com o tipo de aplicação
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Sacos especiais com proteção contra a umidade de 20
kg e 40 kg; granel em silo

Base: de +5°C até +28°C
Revestimentos à base de cal e
cimento: 7 dias após a aplicação

dkfhkjhfa

3 ASSENTAMENTO

Peso específico do pó

dkfhkjhfa

* Disponivel em breve

FASSA.REV

ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO BLOCO
DE CONCRETO CELULAR
AUTOCLAVADO – CCA

Argamassa para
assentamento de blocos
de concreto celular
autoclavados

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.REV ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
BLOCO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO
– CCA é uma argamassa industrializada pronta para
assentamento de blocos de concreto celular autoclavado
CCA em alvenaria de vedação. É formulada com cimento
Portland, areias classificadas e aditivos específicos para
otimizar a trabalhabilidade e a aderência.

NBR 13281

Cor

3 Elevado rendimento
3 Matérias-primas selecionadas
3 Ótima trabalhabilidade
3 BASE PARA APLICAÇÃO

Blocos de concreto celular autoclavado CCA.

3 FORNECIMENTO

3 DADOS TÉCNICOS
Classificação NBR 13281

P3, D4, U6

Água de mistura
(NBR 16541:2016
sem tempo adicional)

17,5 %

Resistência à compressão
P3 (2,5 MPa a 4,5 MPa)
(NBR 13279)
Densidade de argamassa
fresca (NBR 13278)

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 40
kg e granel em silo.

3 CONSERVAÇÃO

Armazene o produto na embalagem original em locais
secos e protegidos das intempéries, sem contato direto
com o solo e a uma distância de pelo menos 30 cm da
parede, em pilhas de até 1,5 m de altura.
Armazene o produto em local seco por no máximo 8
meses.

D4 (1600 kg/m³ a 2000 kg/m³)

3 UNIDADE DE VENDAS
Retenção de água
(NBR 13277)

U6 (95 a 100%)

Os desempenhos acima indicados são obtidos num ambiente
com temperatura e umidade controlada (23±2°C e 60±5% u.r.)
em conformidade com as prescrições da normas referenciadas
em vigor.
dkfhkjhfa

Código

1834Z2

1834S

Cor

Cinza

Cinza

Embalagem

40 kg

Granel

Emb./Palete

48

-

dkfhkjhfa

CCA
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FASSA.REV

ARGAMASSA
CHAPISCO
COLANTE

Chapisco colante para aplicação
manual em estruturas de concreto

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.REV ARGAMASSA CHAPISCO COLANTE é
utilizada como argamassa adesiva para chapisco em
ambientes internos e externos. Indicada para aplicação
manual em superfícies de concreto (lajes, pilares e vigas)
e bases de baixa absorção em geral, com função de
promover a ancoragem entre o substrato e o reboco.

Cor

3
3
3
3

Alta aderência
Aplicação sobre concreto
Matérias-primas selecionadas
Elevado rendimento

3 BASE PARA APLICAÇÃO

- Concreto e outras bases de baixa absorção e alta
resistência mecânica

3 FORNECIMENTO

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 20
kg

3 DADOS TÉCNICOS
Densidade da argamassa
fresca

Aprox. 1850 kg/m3
Ambiente: de +5°C até +40°C

Temperatura de aplicação
Base: de +5°C até +28°C
Rendimento

Aprox. 4 kg/m2

Aderência à tração
28 dias (concreto)

≥ 0,50 MPa

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo
8 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

3 UNIDADE DE VENDAS

dkfhkjhfa

Código

1828Z1*

1828Z1M

Cor

Cinza

Cinza

Embalagem

20 kg

20 kg

Emb./Palete

100

50

dkfhkjhfa

* Disponivel em breve

VÍDEO FASSA.REV
FACHADAS
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VÍDEO FASSA.REV
EXTERIOR

VÍDEO FASSA.REV
INTERIOR

FASSA.REV
Chapisco projetável para aplicação
mecânica em alvenarias

ARGAMASSA
CHAPISCO

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.REV ARGAMASSA CHAPISCO é um chapisco
projetável para aplicação mecânica em alvenarias
internas e externas. Utilizado para promover a ancoragem
entre o substrato e o reboco.

Cor

3
3
3
3

Alta aderência
Aplicação sobre concreto e alvenaria
Matérias-primas selecionadas
Elevado rendimento

3 BASE PARA APLICAÇÃO

- Blocos de concreto
- Blocos cerâmicos
- Blocos sílico-calcários
- Tijolos de barro maciços
- Concreto

3 FORNECIMENTO

3 DADOS TÉCNICOS
Densidade da argamassa
fresca

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 20
kg

Aprox. 1850 kg/m3

3 CONSERVAÇÃO

Ambiente: de +5°C até +40°C

Armazenar o produto em local seco por no máximo
8 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

Temperatura de aplicação
Base: de +5°C até +28°C
Espessura mínima e
máxima por camada

2 mm – 4 mm

3 UNIDADE DE VENDAS

Rendimento

Aprox. 3-5 kg/m2

Código

1827Z1*

1827Z1M

1827Z2

Aderência à tração
28 dias (concreto e bloco
cerâmico)

Cor

Cinza

Cinza

Cinza

≥ 0,40 MPa

Embalagem

20 kg

20 kg

40 kg

Emb./Palete

100

50

50

dkfhkjhfa

dkfhkjhfa

* Disponivel em breve

VÍDEO FASSA.REV
FACHADAS

VÍDEO FASSA.REV
EXTERIOR

VÍDEO FASSA.REV
INTERIOR
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FASSA.REV
Reboco projetado para ambientes
internos, aplicação mecânica

ARGAMASSA
PROJETADA
INTERIOR

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.REV ARGAMASSA PROJETADA INTERIOR é
uma argamassa industrializada, aplicável com máquina
de projeção, indicada para reboco de alvenarias em
ambientes internos, paredes e tetos.

3 Projeção mecânica
3 Grande produtividade
3 Matérias-primas selecionadas

NBR 13281

Cor

3 BASE PARA APLICAÇÃO

- Blocos de concreto
- Blocos cerâmicos
- Blocos sílico-calcários
- Tijolos de barro maciços
- Concreto
Realizar um tratamento preventivo das superfícies de
concreto com FASSA.REV ARGAMASSA CHAPISCO
COLANTE. Para paredes de alvenaria, FASSA.REV
ARGAMASSA CHAPISCO pode ser utilizado para elevar
a aderência e uniformizar a absorção do suporte.

3 DADOS TÉCNICOS
Peso específico do pó

Aprox. 1400 kg/m3

Densidade da
argamassa fresca

Aprox. 1800 kg/m3

Temperatura
de aplicação

3 FORNECIMENTO

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 20
kg e 40 kg; granel em silo.

Ambiente: de +5°C até +40°C

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo
8 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

Base: de +5°C até +28°C
Revestimentos à base de cal e
cimento: 7 dias após a aplicação

Tempo de espera
para a aplicação de

3 UNIDADE DE VENDAS

Massa corrida e pintura PVA: 14
dias

Código

1824Z1

1824Z2

1824S

Massa corrida e pintura acrílica:
28 dias

Cor

Cinza

Cinza

Cinza

Espessura mínima
e máxima por camada

10 mm - 20 mm

Embalagem

20 kg

40 kg

Granel

Aprox. 14 kg/m² para 10 mm de
espessura

Emb./Palete

100

50

-

Rendimento

dkfhkjhfa

dkfhkjhfa

VÍDEO FASSA.REV
INTERIOR
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FASSA.REV
Reboco projetado hidrofugado
para ambientes externos, aplicação
mecânica

ARGAMASSA
PROJETADA
EXTERIOR

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.REV ARGAMASSA PROJETADA EXTERIOR é
uma argamassa industrializada, hidrofugada, aplicável
com máquina de projeção mecânica, indicada para
reboco de alvenarias em ambientes externos, paredes e
tetos.

3
3
3
3
3

Cor

NBR 13281

Reboco hidrofugado
Projeção mecânica
Grande produtividade
Elevado rendimento
Matérias-primas selecionadas

3 BASE PARA APLICAÇÃO

- Blocos de concreto
- Blocos cerâmicos
- Blocos sílico-calcários
- Tijolos de barro maciços
- Concreto
Realizar um tratamento preventivo das superfícies de
concreto com FASSA.REV ARGAMASSA CHAPISCO
COLANTE. Em paredes de alvenaria recomenda-se a
utilização de FASSA.REV ARGAMASSA CHAPISCO
como promotor de adesão entre a alvenaria e o reboco.

3 DADOS TÉCNICOS
Peso específico do pó

Aprox. 1400 kg/m3

Densidade da
argamassa fresca

Aprox. 1800 kg/m3
Ambiente de +5°C até +40°C

Temperatura
de aplicação

Tempo de espera
para a aplicação de

3 FORNECIMENTO

Base de +5°C até +28°C

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 20
kg e 40 kg; granel em silo.

Revestimentos à base de cal e
cimento: 7 dias após a aplicação

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo
8 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

Massa corrida e pintura PVA:
14 dias
Massa corrida e pintura acrílica:
28 dias

Espessura mínima
e máxima por camada

10 mm - 20 mm

Rendimento

Aprox. 14 kg/m² para 10 mm de
espessura

3 UNIDADE DE VENDAS
Código

1825Z1

1825Z2

1825S

Cor

Cinza

Cinza

Cinza

Embalagem

20 kg

40 kg

Granel

Emb./Palete

100

50

-

dkfhkjhfa

dkfhkjhfa

VÍDEO FASSA.REV
FACHADAS

VÍDEO FASSA.REV
EXTERIOR
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FASSA.REV

ARGAMASSA
PROJETADA
PLUS FACHADAS

Reboco projetado com elevada
resistência mecânica para ambientes
externos, aplicação mecânica

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.REV
ARGAMASSA
PROJETADA
PLUS
FACHADAS é uma argamassa industrializada, aplicável
com máquina de projeção, indicada para reboco
de alvenarias em fachadas que requerem elevadas
resistências mecânicas.

Cor

NBR 13281

3 Reboco com elevada resistência mecânica
3 Projeção mecânica
3 Ideal para fachadas com peças
cerâmicas, porcelanatos ou pedras
3 Elevado rendimento
3 Matérias-primas selecionadas
3 BASE PARA APLICAÇÃO

3 DADOS TÉCNICOS
Peso específico do pó

Aprox. 1400 kg/m3

Densidade da
argamassa fresca

Aprox. 1800 kg/m3

Temperatura
de aplicação

Ambiente: de +5°C até +40°C
Base: de +5°C até +28°C
Revestimentos à base de cal e
cimento: 7 dias após a aplicação

Tempo de espera
para a aplicação de

Massa corrida, pintura PVA,
revestimento cerâmico: 14 dias
Massa corrida e pintura acrílica:
28 dias

Espessura mínima e
máxima por camada

10 mm - 20 mm

Rendimento

Aprox. 14 kg/m² para 10 mm de
espessura

- Blocos de concreto
- Blocos cerâmicos
- Blocos sílico-calcários
- Tijolos de barro maciços
- Concreto
Realizar um tratamento preventivo das superfícies de
concreto com FASSA.REV ARGAMASSA CHAPISCO
COLANTE. Em paredes de alvenaria recomenda-se a
utilização de FASSA.REV ARGAMASSA CHAPISCO
como promotor de adesão entre a alvenaria e o reboco.

3 FORNECIMENTO

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 20
kg e 40 kg; granel em silo.

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo
8 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

3 UNIDADE DE VENDAS
Código

1826Z1

1826Z2

1826S

Cor

Cinza

Cinza

Cinza

Embalagem

20 kg

40 kg

Granel

Emb./Palete

100

50

-

dkfhkjhfa

dkfhkjhfa

VÍDEO FASSA.REV
FACHADAS
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FASSA.REV

ARGAMASSA
ALVENARIA
ESTRUTURAL 6MPA

Argamassa cimentícia para
assentamento de alvenaria estrutural

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.REV ARGAMASSA ALVENARIA ESTRUTURAL
6MPA é uma argamassa industrializada ideal para
assentamento de alvenarias estruturais e para pequenos
reparos.

3
3
3
3

Cor

NBR 13281

Assentamento para alvenaria estrutural
Elevado rendimento
Grande produtividade
Matérias-primas selecionadas

3 BASE PARA APLICAÇÃO
- Blocos cerâmicos
- Blocos de concreto

3 FORNECIMENTO

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 40
kg; granel em silo.

3 DADOS TÉCNICOS

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo
8 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

Classificação NBR 13281

P5, R4, D4, M5

Peso específico do pó

Aprox. 1550 kg/m3

Densidade da argamassa
fresca

Aprox. 1950 kg/m3

3 UNIDADE DE VENDAS

Ambiente: de +5°C até +40°C

Código

1820Z2

1820S

Base: de +5°C até +28°C

Cor

Cinza

Cinza

Com 1 kg do pó se obtém
aproximadamente 0,60 L de
argamassa fresca (aprox. 1,65
ton de argamassa seca para
obter 1.000 L de argamassa
fresca)

Embalagem

40 kg

Granel

Emb./Palete

48

-

Temperatura de aplicação

Rendimento

dkfhkjhfa

Para 10 mm de espessura de
junta:
Bloco Cerâmico 14x19x39 cm:
aprox. 17 kg/m2
Bloco Concreto 14x19x39 cm:
aprox. 15 kg/m2

O rendimento pode variar de acordo com o tipo de aplicação
dkfhkjhfa
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FASSA.REV

ARGAMASSA
ALVENARIA
ESTRUTURAL 10MPA

Argamassa cimentícia para
assentamento de alvenaria estrutural

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.REV ARGAMASSA ALVENARIA ESTRUTURAL
10MPA é uma argamassa industrializada ideal para
assentamento de alvenarias estruturais onde se exigem
elevadas características de resistência mecânica.

Cor

NBR 13281

3
3
3
3

Assentamento para alvenaria estrutural
Elevado rendimento
Grande produtividade
Matérias-primas selecionadas

3 BASE PARA APLICAÇÃO
- Blocos cerâmicos
- Blocos de concreto

3 FORNECIMENTO

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 40
kg; granel em silo.

3 DADOS TÉCNICOS

3 CONSERVAÇÃO

Classificação NBR 13281

P6, R4, D4, M5

Peso específico do pó

Aprox. 1550 kg/m3

Densidade da argamassa
fresca

Aprox. 1950 kg/m3

Armazenar o produto em local seco por no máximo
8 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

3 UNIDADE DE VENDAS

Ambiente: de +5°C até +40°C
Temperatura de aplicação
Base: de +5°C até +28°C

Rendimento

Com 1 kg do pó se obtém
aproximadamente 0,60 L de
argamassa fresca (aprox. 1,65
ton de argamassa seca para
obter 1.000 L de argamassa
fresca)
Para 10 mm de espessura de
junta:
Bloco Cerâmico 14x19x39 cm:
aprox. 17 kg/m2
Bloco Concreto 14x19x39 cm:
aprox. 15 kg/m2

O rendimento pode variar de acordo com o tipo de aplicação
dkfhkjhfa
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dkfhkjhfa

Código

1821Z2

1821S

Cor

Cinza

Cinza

Embalagem

40 kg

Granel

Emb./Palete

48

-

FASSA.REV
Argamassa cimentícia para
assentamento de alvenaria estrutural

ARGAMASSA
ALVENARIA
ESTRUTURAL 14MPA

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.REV ARGAMASSA ALVENARIA ESTRUTURAL
14MPA é uma argamassa industrializada ideal para
assentamento de alvenarias estruturais onde se exigem
elevadas características de resistência mecânica.

3
3
3
3

Cor

NBR 13281

Assentamento para alvenaria estrutural
Elevado rendimento
Grande produtividade
Matérias-primas selecionadas

3 BASE PARA APLICAÇÃO
- Blocos cerâmicos
- Blocos de concreto

3 FORNECIMENTO

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 40
kg

3 DADOS TÉCNICOS

3 CONSERVAÇÃO

Classificação NBR 13281

P6, R5, D4, M5

Peso específico do pó

Aprox. 1550 kg/m3

Densidade da argamassa
fresca

Aprox. 1950 kg/m3

Armazenar o produto em local seco por no máximo
8 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

3 UNIDADE DE VENDAS

Ambiente: de +5°C até +40°C

Código

1822Z2

1822S

Base: de +5°C até +28°C

Cor

Cinza

Cinza

Embalagem

40 kg

Granel

Emb./Palete

48

-

Temperatura de aplicação

Rendimento

Com 1 kg do pó se obtém
aproximadamente 0,60 L de
argamassa fresca (aprox. 1,65
ton de argamassa seca para
obter 1.000 L de argamassa
fresca)

dkfhkjhfa

Para 10 mm de espessura de
junta:
Bloco Cerâmico 14x19x39 cm:
aprox. 17 kg/m2
Bloco Concreto 14x19x39 cm:
aprox. 15 kg/m2

O rendimento pode variar de acordo com o tipo de aplicação
dkfhkjhfa
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FASSA.REV

ARGAMASSA
ACABAMENTO
FINO

Argamassa cimentícia cinza para
acabamento fino

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.REV ARGAMASSA ACABAMENTO FINO é uma
argamassa industrializada, cimentícia, cinza, ideal para
acabamento fino em paredes e tetos, em ambientes
internos e externos.

Cor

3
3
3
3
3

Acabamento fino e uniforme
Fácil aplicação
Grande produtividade
Elevado rendimento
Matérias-primas selecionadas

3 BASE PARA APLICAÇÃO

Rebocos à base de cimento ou cal hidratada e cimento,
curados, com acabamento sarrafeado ou rugoso.

3 FORNECIMENTO

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 20
kg

3 DADOS TÉCNICOS
Densidade da
argamassa fresca
Temperatura
de aplicação

Aprox. 1750 kg/m3
Ambiente: de +5°C até +40°C
Base: de +5°C até +28°C

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo
8 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

Revestimentos à base de cal e
cimento: 7 dias após a aplicação
Tempo de espera
para a aplicação de

3 UNIDADE DE VENDAS

Massa corrida e pintura PVA:
14 dias
Massa corrida e pintura acrílica:
28 dias

Espessura mínima
e máxima

2 mm - 5 mm

Código

1829Z1*

1829Z1M

Cor

Cinza

Cinza

Embalagem

20 kg

20 kg

Emb./Palete

100

50

dkfhkjhfa

Rendimento

Aprox. 1,35 kg/m. para 1 mm de
espessura

* Disponivel em breve

dkfhkjhfa

VÍDEO FASSA.REV
EXTERIOR
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VÍDEO FASSA.REV
INTERIOR

FASSA.REV
Argamassa cimentícia branca para
acabamento extraliso

ARGAMASSA
ACABAMENTO
LISO

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.REV ARGAMASSA ACABAMENTO LISO é uma
argamassa industrializada, cimentícia, branca, ideal
para acabamento liso em paredes e tetos em ambientes
internos e externos. Indicada para aplicação sobre
rebocos ou superfícies de concreto antes do acabamento
com pintura.

Cor

3
3
3
3

Extra branco
Matérias-primas selecionadas
Ótima trabalhabilidade
Ótimo acabamento

3 BASE PARA APLICAÇÃO

- Rebocos à base de cal hidratada
- Rebocos à base de cimento
- Superfície de concreto

3 FORNECIMENTO

3 DADOS TÉCNICOS
Peso específico do pó

Aprox. 850 kg/m

Densidade da
argamassa fresca

Aprox. 1600 kg/m3

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 10
kg

3

3 CONSERVAÇÃO

Ambiente: de +5°C até +40°C

Temperatura
de aplicação

Armazenar o produto em local seco por no máximo
18 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

Base: de +5°C até +28°C

3 UNIDADE DE VENDAS

Espessura máxima

2 mm em três demãos

Rendimento

Aprox. 0,6-0,8 kg/m2 por mm da
espessura em função da base

dkfhkjhfa

Código

1830Z1

Cor

Branco

Embalagem

10 kg

dkfhkjhfa

VÍDEO FASSA.REV
EXTERIOR

VÍDEO FASSA.REV
INTERIOR
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Fassa.
Floor

30

PARA UM TRABALHO REALIZADO
COM EXCELÊNCIA

Uma boa preparação da base é o primeiro passo para assegurar aplicações de qualidade e um
excelente resultado no assentamento do revestimento que garante a sua durabilidade.
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FASSA.FLOOR

ARGAMASSA
CONTRAPISO

Contrapiso pronto à base cimentícia

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.FLOOR ARGAMASSA CONTRAPISO é uma
argamassa cimentícia com consistência farofa, indicada
para regularização de pisos e lajes, em ambientes internos
e externos. Aplicável como camada de distribuição
de cargas e de base para posterior assentamento
de revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pedras,
carpetes, madeiras e laminados.

Cor

3
3
3
3

Matérias-primas selecionadas
Fácil aplicação
Reduz o desperdício em obra
Grande resistência à compressão

3 BASE PARA APLICAÇÃO

- Concreto
- Contrapisos novos e antigos

3 DADOS TÉCNICOS
Peso específico do pó
Temperatura
de aplicação

dkfhkjhfa

Aprox. 1600 kg/m3
Ambiente: de +5°C até +40°C
Base: de +5°C até +28°C

Espessura mínima e
máxima por camadas

2 cm - 6 cm

Rendimento

Aprox. 19 kg/ m2 para 10 mm de
espessura (variável de acordo com
grau de compactação)

Aplicar com escovão ou vassoura uma nata de cimento
para promover a aderência. Esta nata é obtida misturando
cimento com FASSA.TEC LÁTEX.
Aplicar o contrapiso usando a técnica "úmido sobre
úmido”.

3 FORNECIMENTO

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 20
kg e 40 kg; granel em silo.

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo
8 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

3 UNIDADE DE VENDAS

dkfhkjhfa
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Código

1818Z1

1818Z2

1818S

Cor

Cinza

Cinza

Cinza

Embalagem

20 kg

40 kg

Granel

Emb./Palete

100

48

-

FASSA.FLOOR

ARGAMASSA
CONTRAPISO
RÁPIDO

Contrapiso pronto à base cimentícia
com secagem rápida

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.FLOOR ARGAMASSA CONTRAPISO RÁPIDO é
uma argamassa cimentícia de maior resistência inicial.
Proporciona rápida liberação de tráfego, de consistência
farofa, indicada para regularização de pisos e lajes,
para ambientes internos e externos. Aplicável como
camada de distribuição de cargas e de base para
posterior assentamento de revestimentos cerâmicos,
porcelanatos, pedras, carpetes, madeiras e laminados.

Cor

3
3
3
3

Matérias-primas selecionadas
Fácil aplicação
Reduz o desperdício em obra
Grande resistência à compressão

3 BASE PARA APLICAÇÃO

- Concreto
- Contrapisos novos e antigos

3 DADOS TÉCNICOS
Peso específico do pó
Temperatura
de aplicação

dkfhkjhfa

Aprox. 1600 kg/m3
Ambiente: de +5°C até +40°C
Base: de +5°C até +28°C

Espessura mínima e
máxima por camadas

2 cm - 6 cm

Rendimento

Aprox. 19 kg/ m² para 10 mm de
espessura (variável de acordo com
grau de compactação)

Aplicar com escovão ou vassoura uma nata de cimento
para promover a aderência. Esta nata é obtida misturando
cimento com FASSA.TEC LÁTEX. Aplicar o contrapiso
usando a técnica "úmido sobre úmido”.

3 FORNECIMENTO

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 20
kg

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo
8 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

3 UNIDADE DE VENDAS
Código

1819Z1

Cor

Cinza

Embalagem

20 kg

Emb./Palete

100

dkfhkjhfa
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Fassa.
Cola

34

TECNOLOGIA A SERVIÇO
DO RESULTADO ESTÉTICO

Uma linha de argamassas colantes de excelente qualidade, criada para atender as necessidades de
todos os usuários.
Produtos indicados para o assentamento de revestimentos de pequenos e grandes formatos, inclusive
de espessura reduzida, para uso interno e externo, tanto em pisos quanto em paredes, nas mais
diversas situações, em ambientes sujeitos à umidade ou intenso tráfego de pedestres, bem como para
a sobreposição em pisos existentes.

35

Fassa.
Cola

3 INTERIOR AC I
3 COZINHAS E BANHEIROS
Argamassa colante cimentícia
monocomponente para assentamento de
cerâmicas com média e alta absorção de
água em ambientes internos, ideal para
ambientes úmidos

Argamassa colante cimentícia
monocomponente para assentamento de
cerâmicas com média e alta absorção de
água em ambientes internos, classificada
como AC I segundo a norma NBR 14081

3 PORCELANATO E PISO
SOBRE PISO INTERIOR
Argamassa colante cimentícia monocomponente
para assentamento de cerâmicas e porcelanatos
em ambientes internos, ideal para sobreposição
de cerâmicas e porcelanatos em pisos internos
preexistentes

36

3 PORCELANATO E
CERÂMICA INTERIOR
Argamassa colante cimentícia
monocomponente para assentamento de
cerâmicas e porcelanatos em ambientes
internos

3 GRANDES FORMATOS
INTERIOR
Argamassa colante cimentícia monocomponente
para assentamento de cerâmicas e porcelanatos
de grandes formatos em ambientes internos

ARGAMASSAS COLANTES

3 PORCELANATO E PISO
SOBRE PISO EXTERIOR
Argamassa colante cimentícia
monocomponente para
sobreposição de
cerâmicas e porcelanatos
em ambientes internos e
externos

3 FLEXÍVEL
EXTERIOR AC III
Argamassa colante cimentícia
monocomponente para assentamento
de cerâmicas, porcelanatos e pedras
naturais, em ambientes internos e
externos, classificada como AC III
segundo a norma NBR 14081

3 FACHADAS/PEDRAS E
GRANDES FORMATOS AC III E
Argamassa colante
cimentícia monocomponente para
assentamento de cerâmicas e
porcelanatos em ambientes internos
e externos, classificada como AC III E
segundo a norma NBR 14081

3 EXTERIOR AC II
Argamassa colante cimentícia
monocomponente usada para
assentamento de cerâmicas de média
e alta absorção de água em ambientes
internos e externos, classificada como AC II
segundo a norma NBR 14081

3 PASTILHAS
INTERIOR/EXTERIOR
Argamassa colante cimentícia monocomponente para
assentamento de pastilhas em ambientes internos e externos
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FASSA.COLA

COZINHAS
E BANHEIROS

Argamassa colante para cerâmicas em
áreas internas

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.COLA COZINHAS E BANHEIROS é uma
argamassa cimentícia monocomponente utilizada para o
assentamento de cerâmicas de média e alta absorção de
água, com até 80cm x 80cm, indicadas para ambientes
internos, tanto em pisos quanto em paredes. Ideal
para ambientes úmidos como banheiros, lavanderias e
cozinhas.

Cor

3
3
3
3

Elevado rendimento
Ótima trabalhabilidade
Fácil aplicação
Matérias-primas selecionadas

3 BASE PARA APLICAÇÃO

Adesão inicial

≥ 0,5 MPa

Adesão após imersão em água

≥ 0,5 MPa

Tempo em aberto

≥ 15 minutos

Cor

Cinza

- Rebocos à base de cal ou cimento
- Contrapisos à base de cimento
- Paredes de concreto
- Blocos vazados de concreto, blocos de concreto celular
ou blocos sílico-calcários
Antes do assentamento, certifique-se de que as bases
estejam limpas e suficientemente curadas de acordo com
as instruções do fabricante e que atendam aos requisitos
das normas vigentes (NBR 13754 e NBR 13749).
Em presença de umidade na base, use um produto
impermeabilizante adequado antes de aplicar a
argamassa.

Consumo para peças
até 400 cm²

4,0 kg/m²

3 FORNECIMENTO

Consumo para peças
de 400 a 900 cm²

4,5 kg/m²

Consumo para peças de
tamanho superior a 900 cm²

8,0 kg/m²

Tempo de espera para
aplicação do rejunte

24 horas

Liberação para tráfego geral

3-10 dias dependendo
das condições climáticas
e do uso pretendido

3 DADOS TÉCNICOS

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 20
kg.

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo
8 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

3 UNIDADE DE VENDAS
Código

1801Z1*

1801Z1M

Cor

Cinza

Cinza

Embalagem

20 kg

20 kg

Emb./Palete

100

50

dkfhkjhfa

dkfhkjhfa

* Disponivel em breve
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FASSA.COLA

INTERIOR AC I

Argamassa colante para cerâmicas em
áreas internas

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.COLA INTERIOR ACI é uma argamassa cimentícia
monocomponente utilizada para o assentamento de
cerâmicas de média e alta absorção de água, com até 60
cm x 60 cm, indicada para ambientes internos, tanto em
pisos quanto em paredes.

Cor

3
3
3
3

Elevado rendimento
Ótima trabalhabilidade
Fácil aplicação
Matérias-primas selecionadas

3 BASE PARA APLICAÇÃO

- Rebocos à base de cal ou cimento
- Contrapisos à base de cimento
- Paredes de concreto
- Blocos vazados de concreto, blocos de concreto
celular ou blocos sílico-calcários

3 DADOS TÉCNICOS

Antes do assentamento, certifique-se de que as bases
estejam limpas e suficientemente curadas de acordo com
as instruções do fabricante e que atendam aos requisitos
das normas vigentes (NBR 13754 e NBR 13749).
Em presença de umidade na base, use um produto
impermeabilizante adequado antes de aplicar a
argamassa.

Classificação NBR 14081-1

AC I

Adesão inicial

≥ 0,5 MPa

Adesão após imersão em água

≥ 0,5 MPa

Tempo em aberto

≥ 15 minutos

Cor

Cinza

Consumo para peças
até 400 cm²

4,0 kg/m²

Consumo para peças
de 400 a 900 cm²

4,5 kg/m²

Consumo para peças
acima de 900 cm²

8,0 kg/m²

Tempo de espera para
aplicação do rejunte

24 horas

3 UNIDADE DE VENDAS

Liberação para tráfego geral

3-10 dias dependendo
das condições climáticas
e do uso pretendido

Código

1800Z1*

1800Z1M

Cor

Cinza

Cinza

Embalagem

20 kg

20 kg

Emb./Palete

100

50

3 FORNECIMENTO

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 20
kg

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo
8 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

dkfhkjhfa

dkfhkjhfa

* Disponivel em breve
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FASSA.COLA

PORCELANATO
E CERÂMICA
INTERIOR

Argamassa colante para cerâmicas e
porcelanatos em áreas internas

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.COLA PORCELANATO E CERÂMICA INTERIOR
é uma argamassa cimentícia monocomponente utilizada
para o assentamento de cerâmicas e porcelanatos, de
até 100 cm x 100 cm. Indicadas para ambientes internos,
tanto em pisos quanto em paredes, como também em
ambientes com alto tráfego de pedestres.

Cor

3
3
3
3

Elevado rendimento
Fácil aplicação
Alta aderência
Alta resistência

3 BASE PARA APLICAÇÃO

- Rebocos à base de cal ou cimento
- Contrapisos à base de cimento
- Paredes de concreto
- Blocos vazados de concreto, blocos de concreto celular
ou blocos sílico-calcários

3 DADOS TÉCNICOS
Adesão inicial

≥ 0,5 MPa

Adesão após imersão em água

≥ 0,5 MPa

Tempo em aberto

≥ 15 minutos

Cor

Cinza

Antes do assentamento, certifique-se de que as bases
estejam suficientemente curadas de acordo com as
instruções do fabricante e que atendam aos requisitos
das normas vigentes (NBR 13754 e NBR 13749).
Em presença de umidade na base, use um produto
impermeabilizante adequado antes de aplicar o adesivo.

Consumo para peças
até 400 cm²

4,0 kg/m²

3 FORNECIMENTO

Consumo para peças
de 400 a 900 cm²

4,5 kg/m²

Consumo para peças de
tamanho superior a 900 cm²

8,0 kg/m²

Tempo de espera para
aplicação do rejunte

24 horas

Liberação para tráfego geral

3-10 dias dependendo
das condições climáticas
e do uso pretendido

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 20
kg

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo 8
meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

3 UNIDADE DE VENDAS
Código

1803Z1*

1803Z1M

Cor

Cinza

Cinza

Embalagem

20 kg

20 kg

Emb./Palete

100

50

dkfhkjhfa

dkfhkjhfa

* Disponivel em breve

42

43

FASSA.COLA

PORCELANATO E
PISO SOBRE
PISO INTERIOR

Argamassa colante para sobreposição
de cerâmicas e porcelanatos em áreas
internas

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.COLA PORCELANATO E PISO SOBRE
PISO INTERIOR é uma argamassa cimentícia
monocomponente, disponível na cor branca e
cinza, utilizada para o assentamento de cerâmicas e
porcelanatos de até 100 cm x 100 cm. Indicadas para
ambientes internos, tanto em pisos quanto em paredes,
como também em ambientes com alto tráfego de
pedestres.
Ideal para sobreposição de cerâmicas e porcelanatos
com até 60 x 60 cm em pisos internos pré-existentes.

Cor

3
3
3
3

Ideal para sobreposição
Alta aderência
Ótima trabalhabilidade
Fácil aplicação

3 BASE PARA APLICAÇÃO

3 DADOS TÉCNICOS
Adesão inicial

≥ 0,5 MPa

Adesão após imersão em água

≥ 0,5 MPa

Tempo em aberto

≥ 15 minutos

Cor

Cinza ou branco

Consumo para peças
até 400 cm²

4,0 kg/m²

Consumo para peças
de 400 a 900 cm²

4,5 kg/m²

Consumo para peças de
tamanho superior a 900 cm²

8,0 kg/m²

Tempo de espera para
aplicação do rejunte

24 horas

Liberação para tráfego geral

3-10 dias dependendo
das condições climáticas
e do uso pretendido

- Rebocos à base de cal ou cimento
- Contrapisos à base de cimento
- Paredes de concreto
- Blocos vazados de concreto, blocos de concreto celular
ou blocos sílico-calcários
- Revestimentos preexistentes como cerâmicas,
porcelanatos, cimentados lisos, granilites e ardósias, em
condições estáveis e aderentes à base.
Antes do assentamento, certifique-se de que as bases
estejam suficientemente curadas de acordo com as
instruções do fabricante e que atendam aos requisitos
das normas vigentes (NBR 13754 e NBR 13749).
Em presença de umidade na base, use um produto
impermeabilizante adequado antes de aplicar a
argamassa.

3 FORNECIMENTO

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 20
kg

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo
8 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

3 UNIDADE DE VENDAS

dkfhkjhfa

Código

1804Z1*

1804Z1M

1804Z2*

1804Z2M

Cor

Cinza

Cinza

Branco

Branco

Embalagem

20 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Emb./Palete

100

50

100

50

dkfhkjhfa

* Disponivel em breve

44

45

FASSA.COLA
Argamassa colante para cerâmicas e
porcelanatos em áreas internas

GRANDES
FORMATOS
INTERIOR

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.COLA GRANDES FORMATOS INTERIOR é uma
argamassa cimentícia monocomponente, disponível nas
cores branca e cinza, utilizada para o assentamento de:
- Cerâmicas e porcelanatos de até 120 cm x 120 cm
- Indicada para ambientes internos, para pisos e paredes,
e também em ambientes com alto tráfego de pedestres
- Ideal para sobreposição de revestimentos preexistentes
em pisos e paredes internas.

Alta aderência
Ótima trabalhabilidade
Áreas de alto tráfego
Ideal para grandes espessuras de cola
em pavimento
3 Matérias-primas selecionadas

Cor

3
3
3
3

3 BASE PARA APLICAÇÃO

3 DADOS TÉCNICOS
Adesão inicial

≥ 0,5 MPa

Adesão após imersão em água

≥ 0,5 MPa

Tempo em aberto

≥ 15 minutos

Cor

Cinza ou branco

Consumo para peças
até 400 cm²

3,5 kg/m²

Consumo para peças
de 400 a 900 cm²

4,5 kg/m²

Consumo para peças de
tamanho superior a 900 cm²

8,0 kg/m²

Tempo de espera para
aplicação do rejunte

24 horas

Liberação para tráfego geral

3-10 dias dependendo
das condições climáticas
e do uso pretendido

- Rebocos à base de cal ou cimento
- Contrapisos à base de cimento
- Paredes de concreto
- Blocos vazados de concreto, blocos de concreto celular
ou blocos sílico-calcários
- Pisos preexistentes estáveis e aderentes à base
Antes do assentamento, certifique-se de que as bases
estejam suficientemente curadas de acordo com as
instruções do fabricante e que atendam aos requisitos
das normas vigentes (NBR 13754 e NBR 13749).
Em presença de umidade na base, use um produto
impermeabilizante adequado antes de aplicar a
argamassa.

3 FORNECIMENTO

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 20
kg

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo
8 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

3 UNIDADE DE VENDAS

dkfhkjhfa

Código

1806Z1*

1806Z1M

1806Z2*

1806Z2M

Cor

Cinza

Cinza

Branco

Branco

Embalagem

20 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Emb./Palete

100

50

100

50

dkfhkjhfa

* Disponivel em breve

46

47

FASSA.COLA

PORCELANATO E
PISO SOBRE
PISO EXTERIOR

Argamassa colante para cerâmicas
e porcelanato em áreas internas e
externas

3 UTILIZAÇÃO

Cor

FASSA.COLA PORCELANATO E PISO SOBRE
PISO EXTERIOR é uma argamassa cimentícia cinza,
monocomponente, utilizada para o assentamento de:
- Peças cerâmicas com media e alta absorção de água e
porcelanatos, de até 120 cm x 120 cm em áreas internas e
80 cm x 80 cm em áreas externas, tanto em pisos quanto
em paredes
- Assentamento de pedra natural, mármore e granito
estáveis à umidade e não sujeitos a manchas, de até 100
cm x 100 cm em áreas internas e 80 cm x 80 cm em áreas
externas (exceto fachadas)
- Sobreposição de cerâmicas, grés e porcelanato de até
60 cm x 60 cm em pisos internos e externos preexistentes
- Assentamento de cerâmicas de média e alta absorção de
água com até 40 cm x 40 cm em piscinas
- Assentamento em ambientes com alto tráfego de
pedestres

3
3
3
3

Ideal para sobreposição
Alta aderência
Ótima trabalhabilidade
Áreas de alto tráfego

3 BASE PARA APLICAÇÃO

3 DADOS TÉCNICOS
Adesão inicial

≥ 0,5 MPa

Adesão após imersão em água

≥ 0,5 MPa

Adesão após cura em estufa

≥ 0,5 MPa

Tempo em aberto

≥ 20 minutos

Cor

Cinza

Consumo para peças
até 400 cm²

3,5 kg/m²

Consumo para peças
de 400 a 900 cm²

4,0 kg/m²

Consumo para peças de
tamanho superior a 900 cm²

7,5 kg/m²

Tempo de espera para
aplicação do rejunte

24 horas

Liberação para tráfego geral

3-10 dias dependendo
das condições climáticas
e do uso pretendido

- Rebocos à base de cal ou cimento
- Contrapisos à base de cimento
- Paredes de concreto
- Blocos vazados de concreto, blocos de concreto celular
ou blocos sílico-calcários
- Gesso acartonado (drywall)
- Argamassas poliméricas para impermeabilização
Pisos preexistentes estáveis e aderentes à base
Antes do assentamento, certifique-se de que as bases
estejam limpas e suficientemente curadas de acordo
com as instruções do fabricante e que atendam aos
requisitos das normas vigentes (NBR 13754 e NBR
13749). Em presença de umidade na base, use um
produto impermeabilizante adequado antes de aplicar a
argamassa.

3 FORNECIMENTO

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 20
kg

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo
8 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

dkfhkjhfa

3 UNIDADE DE VENDAS
Código

1805Z1*

1805Z1M

Cor

Cinza

Cinza

Embalagem

20 kg

20 kg

Emb./Palete

100

50

dkfhkjhfa

* Disponivel em breve

48

49

FASSA.COLA

FLEXÍVEL EXTERIOR
AC III

Argamassa colante para cerâmicas
e porcelanatos em áreas internas e
externas, inclusive fachadas

3 UTILIZAÇÃO

Cor

FASSA.COLA FLEXÍVEL EXTERIOR ACIII é uma
argamassa cimentícia cinza, monocomponente, utilizada
para o assentamento de:
- Cerâmicas, grés e porcelanatos de até 140 cm x 140 cm
e também de baixa espessura (até 5,5 mm) e pastilhas
em ambientes internos e externos, tanto em pisos quanto
em paredes
- Assentamento de pedra natural, mármore e granito
estáveis a umidade e não sujeitos a manchas, de até 140
x 140 cm em áreas interna e 80 x 80 cm em áreas externa
(exceto fachadas)
- Sobreposição de pisos preexistentes de cerâmicas,
grés e porcelanatos de até 100 cm x 100 cm, em
ambientes internos e externos
- Assentamento de cerâmicas em piscinas e saunas
- Assentamento em ambientes com alto tráfego de
pedestres
- Assentamento em piso com sistema de aquecimento
no pavimento.

3
3
3
3
3 DADOS TÉCNICOS
Classificação NBR 14081-1

AC III

Adesão inicial

≥ 1,0 MPa

Adesão após imersão em água

≥ 1,0 MPa

Adesão após cura em estufa

≥ 1,0 MPa

Tempo em aberto

≥ 20 minutos

Cor

Cinza

Consumo para peças
até 400 cm²

3,5 kg/m²

Consumo para peças
de 400 a 900 cm²

4,0 kg/m²

Consumo para peças de
tamanho superior a 900 cm²

7,5 kg/m²

Tempo de espera para
aplicação do rejunte

24 horas

Liberação para tráfego geral

3-10 dias dependendo
das condições climáticas
e do uso pretendido

Ideal para piscinas e fachadas
Alta aderência
Alta flexibilidade
Matérias-primas selecionadas

3 BASE PARA APLICAÇÃO

- Rebocos à base de cal ou cimento
- Contrapisos à base de cimento
- Paredes de concreto
- Blocos vazados de concreto, blocos de concreto celular
ou blocos sílico-calcários
- Gesso acartonado (drywall)
- Argamassas poliméricas para impermeabilização
- Pisos preexistentes estáveis e aderentes à base
Antes do assentamento, certifique-se de que as bases
estejam limpas e suficientemente curadas de acordo com
as instruções do fabricante e que atendam aos requisitos
das normas vigentes (NBR 13754 e NBR 13749).
Em presença de umidade na base, use um produto
impermeabilizante adequado antes de aplicar o adesivo.

3 FORNECIMENTO

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 20
kg

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo
8 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

3 UNIDADE DE VENDAS

dkfhkjhfa

Código

1833Z1*

1833Z1M

Cor

Cinza

Cinza

Embalagem

20 kg

20 kg

Emb./Palete

100

50

dkfhkjhfa

* Disponivel em breve

VÍDEO FASSA.REV
FACHADAS

50

51

FASSA.COLA

FACHADAS / PEDRAS
E GRANDES
FORMATOS AC III E

Argamassa colante para cerâmicas
e porcelanatos em áreas internas e
externas, inclusive fachadas

3 UTILIZAÇÃO

Cor

FASSA.COLA FACHADAS / PEDRAS E GRANDES
FORMATOS ACIII E é uma argamassa cimentícia branca,
monocomponente, utilizada para o assentamento de:
- Cerâmicas, grés e porcelanatos de até 140 cm x 140 cm
e também de baixa espessura (até 5,5 mm) e pastilhas em
ambientes internos e externos, para pisos e paredes
- Assentamento de pedra natural, mármore e granito
estáveis a umidade e não sujeitos a manchas, de até 140
x 140 cm em áreas interna e 80 x 80 cm em áreas externa
(exceto fachadas)
- Sobreposição de pisos preexistentes, de cerâmicas, grés
e porcelanatos de até 100 cm x 100 cm, em ambientes
internos e externos
- Assentamento de cerâmicas em piscinas e saunas
- Assentamento em ambientes com alto tráfego de pedestres
- Assentamento em piso com sistema de aquecimento no
pavimento

3 DADOS TÉCNICOS
Classificação NBR 14081-1

AC III E

Adesão inicial

≥ 1,0 MPa

Adesão após imersão em água

≥ 1,0 MPa

Adesão após cura em estufa

≥ 1,0 MPa

Tempo em aberto

≥ 30 minutos

Cor

Branco

Consumo para peças
até 400 cm²

3,5 kg/m²

Consumo para peças
de 400 a 900 cm²

4,0 kg/m²

Consumo para peças de
tamanho superior a 900 cm²

7,5 kg/m²

Tempo de espera para
aplicação do rejunte

24 horas

Liberação para tráfego geral

3-10 dias dependendo
das condições climáticas
e do uso pretendido

3
3
3
3

Alta aderência
Alta flexibilidade
Áreas de alto tráfego
Tempo aberto alongado

3 BASE PARA APLICAÇÃO

- Rebocos à base de cal ou cimento
- Contrapisos à base de cimento
- Paredes de concreto
- Blocos vazados de concreto, blocos de concreto celular
ou blocos sílico-calcários
- Gesso acartonado (drywall)
- Argamassas poliméricas para impermeabilização
- Pisos preexistentes estáveis e aderentes à base
Antes do assentamento, certifique-se de que as bases
estejam limpas e suficientemente curadas de acordo com
as instruções do fabricante e que atendam aos requisitos
das normas vigentes (NBR 13754 e NBR 13749).
Em presença de umidade na base, use um produto
impermeabilizante adequado antes de aplicar a argamassa.

3 FORNECIMENTO

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 20 kg

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo 8 meses.
Data da fabricação: conferir na lateral da embalagem.

3 UNIDADE DE VENDAS

dkfhkjhfa

Código

1807Z1*

1807Z1M

Cor

Branco

Branco

Embalagem

20 kg

20 kg

Emb./Palete

100

50

dkfhkjhfa

* Disponivel em breve

VÍDEO FASSA.REV
FACHADAS

52

53

FASSA.COLA
Argamassa colante para cerâmicas em
áreas internas e externas

EXTERIOR
AC II

3 UTILIZAÇÃO

Cor

FASSA.COLA EXTERIOR AC II é uma argamassa
cimentícia cinza, monocomponente, utilizada para o
assentamento de:
- Peças cerâmicas com média e alta absorção de água,
de até 120 cm x 120 cm em áreas internas, e 60 cm x 60
cm em áreas externas, em pisos e paredes
- Assentamento de pedra natural, mármore e granito de
até 80 cm x 80 cm, estáveis à umidade e não sujeitos a
manchas, em ambientes internos
- Assentamento em ambientes com alto tráfego de
pedestres.

3 Elevado rendimento
3 Fácil aplicação
3 Áreas de alto tráfego
3 Assentamento em placas de gesso acartonado
3 Matérias-primas selecionadas
3 BASE PARA APLICAÇÃO

- Rebocos à base de cal ou cimento
- Contrapisos à base de cimento
- Paredes de concreto
- Blocos vazados de concreto, blocos de concreto celular
ou blocos sílico-calcários
- Gesso acartonado (drywall)
- Argamassas poliméricas para impermeabilização
Antes do assentamento, certifique-se de que as bases
estejam limpas e suficientemente curadas de acordo com
as instruções do fabricante e que atendam aos requisitos
das normas vigentes (NBR 13754 e NBR 13749).
Em presença de umidade na base, use um produto
impermeabilizante adequado antes de aplicar a
argamassa.

3 DADOS TÉCNICOS
Classificação NBR 14081-1

AC II

Adesão inicial

≥ 0,5 MPa

Adesão após imersão em água

≥ 0,5 MPa

Adesão após cura em estufa

≥ 0,5 MPa

Tempo em aberto

≥ 20 minutos

Cor

Cinza

Consumo para peças
até 400 cm²

3,5 kg/m²

Consumo para peças
de 400 a 900 cm²

4,0 kg/m²

Consumo para peças de
tamanho superior a 900 cm²

7,5 kg/m²

Tempo de espera para
aplicação do rejunte

24 horas

Liberação para tráfego geral

3-10 dias dependendo
das condições climáticas
e do uso pretendido

3 FORNECIMENTO

Sacos especiais com proteção contra a umidade de 20
kg

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo
8 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

3 UNIDADE DE VENDAS

dkfhkjhfa

Código

1802Z1*

1802Z1M

Cor

Cinza

Cinza

Embalagem

20 kg

20 kg

Emb./Palete

100

50

dkfhkjhfa

* Disponivel em breve

54

55

FASSA.COLA

ARGAMASSA
COLANTE PASTILHAS
INTERIOR/EXTERIOR

Argamassa colante e rejunte cimentício
colorido para pastilhas

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.COLA PASTILHAS INTERIOR/EXTERIOR é uma
argamassa cimentícia, disponível em 5 cores, é tanto
uma argamassa colante quanto um rejunte cimentício
hidrofugado e antimofo, usado para assentar e rejuntar
simultaneamente:
- Pastilhas cerâmicas, mosaicos de vidro, grés e
porcelanatos para uso em ambiente interno e externo, em
pisos e paredes
- Assentamento e rejuntamento em piscinas e saunas
- Assentamento e rejuntamento em ambientes de alto
tráfego de pedestres.

5 Cores

3
3
3
3
3

Assenta e rejunta
Ideal para piscinas e fachadas
Cores estáveis
Ótima trabalhabilidade
Matérias-primas selecionadas

3 BASE PARA APLICAÇÃO
3 DADOS TÉCNICOS
Ambiente
De +5°C até +30°C

Temperatura de aplicação

Base
De +5°C até +30°C

Liberação de tráfego
para pessoal da obra

24 horas

Liberação para
tráfego geral

3-10 dias dependendo
das condições climáticas
e do uso pretendido

Rendimento

- Rebocos à base de cal ou cimento
- Contrapisos à base de cimento
- Paredes de concreto
- Blocos vazados de concreto, blocos de concreto celular
ou blocos sílico-calcários
- Mantas líquidas impermeabilizantes à base de cimento.

3 FORNECIMENTO

PASTILHAS INTERIOR/EXTERIOR branco:
Sacos especiais com proteção contra a umidade de 20
kg.
PASTILHAS INTERIOR/EXTERIOR branco e colorido:
Embalagens de 5 kg em caixas com 6 peças.

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo 18
meses (embalagem de 5 kg) ou 8 meses (embalagem
de 20 kg). Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

4-7 kg/m2

dkfhkjhfa

3 UNIDADE DE VENDAS
Código

Cor

1809Z1*
1809Z1M

F01 Branco

1809Z1S
1809Z4S

F03 Cinza Platina

1809Z3S

F15 Azul Cobalto

1809Z2S

F17 Azul Céu

1809Z5S

F49 Verde Folha

Embalagem

Emb./Palete

20 kg

100

20 kg

50

Embalagens de 5 kg em
caixas com 6 peças

26
26

Embalagens de 5 kg em
caixas com 6 peças

26
26
26

dkfhkjhfa

* Disponivel em breve

As cores apresentadas são indicativas e podem variar por motivos relacionados à impressão e conversão de imagens.
Para uma correspondência mais significativa, consulte as amostras de rejuntes contidas na cartela de cores.

56

57

Fassa.
Color

58

A BELEZA ESTÁ NOS DETALHES

Uma linha de rejuntes cimentícios, ideais para aplicações internas e externas, em pisos e paredes.
Soluções que garantem um trabalho executado com perfeição e com um efeito estético de alta qualidade.
O toque final para um pavimento perfeito.

59

Fassa.
Color
CORES
F01 Branco
F03 Cinza Platina
F05 Cinza Chumbo
F07 Cinza Médio
F09 Cinza Escuro
F11 Preto Grafite
F13 Preto

REJUNTE
PORCELANATOS
E CERÂMICAS

REJUNTE
CERÂMICAS

REJUNTE
PISCINAS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

F15 Azul Cobalto
F17 Azul Céu
F19 Marfim
F21 Avelã
F23 Bege
F25 Caramelo
F27 Tijolo
F29 Ferrugem
F31 Marrom Canela
F33 Terra
F35 Marrom Café
F37 Conhaque
F39 Cacau
F41 Carvalho
F43 Ypê
F45 Palha
F47 Corda
F49 Verde Folha

•
•

•
•
•
•
•

•

•

As cores apresentadas são indicativas e podem variar por motivos relacionados à impressão e conversão de imagens.
A visualização das cores através do computador é influenciada pelas configurações do monitor do usuário.
Para uma correspondência mais significativa, consulte as amostras de rejuntes contidas na cartela de cores. Em qualquer caso, deve-se observar que a
cor final obtida durante a instalação depende do processamento, aplicação e limpeza do rejunte.
A cor do rejunte pode variar com o tempo devido às condições ambientais (umidade, luz, etc.). Por estas razões, a empresa exclui qualquer tipo de
garantia quanto à cor dos rejuntes Fassa Bortolo e a correspondência relativa entre as imagens e amostras do produto e o resultado final obtido no local,
declinando de toda a responsabilidade a este respeito.
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FASSA.COLOR

REJUNTE
CERÂMICAS

Rejunte cimentício hidrofugado
para cerâmicas

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.COLOR REJUNTE CERÂMICAS é um rejunte
cimentício repelente à água, de alto desempenho para
juntas de 2 mm a 10 mm. Adequado para uso em
ambientes internos e externos, em pisos e paredes e em
locais com alto tráfego de pedestres. Ideal para:
- Azulejos e cerâmicas
- Pedras naturais, mármores e granitos estáveis à
umidade e não sensíveis a manchas

Temperatura do ambiente e De +5°C até +30°C
da base para aplicação

3 FORNECIMENTO

17 Cores

3 DADOS TÉCNICOS

Liberação para tráfego
cauteloso (pessoal da obra) 24 horas
Liberação para
tráfego geral
dkfhkjhfa

Cores estáveis
Matérias-primas selecionadas
Ótima trabalhabilidade
Hidrofugado
17 cores disponíveis
Juntas de 2 mm a 10 mm

3
3
3
3
3
3

3-10 dias dependendo
das condições
climáticas e do uso
pretendido

- Embalagens de 1 kg em caixas com 20 peças
- Embalagens de 5 kg em caixas com 6 peças

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo
24 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

3 CONSUMO TEÓRICO EM KG/M2
Dimensões
da placa
cerâmica
(cm)
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Dimensões do rejunte
2 mm

4 mm

6 mm

8 mm

10 mm

10x10x1

0,46

0,92

1,39

1,85

2,31

15x15x1

0,31

0,62

0,92

1,23

1,54

20x20x1

0,23

0,46

0,69

0,92

1,16

30x30x1

0,15

0,31

0,46

0,62

0,77

45x45x1

0,10

0,21

0,31

0,41

0,51

50x50x1

0,09

0,19

0,28

0,37

0,46

60x60x1

0,08

0,15

0,23

0,31

0,39

100x100x1

0,05

0,09

0,14

0,19

0,23

3 UNIDADE DE VENDAS
Código
1812Z3S1
1812Z3S2
1812Z8S1
1812Z8S2
1812Z9S1
1812Z9S2
1812Z7S1
1812Z7S2
1812Z6S1
1812Z6S2
1812Z19S1
1812Z19S2
1812Z20S1
1812Z20S2
1812Z14S1
1812Z14S2
1812Z11S1
1812Z11S2
1812Z2S1
1812Z2S2
1812Z5S1
1812Z5S2
1812Z16S1
1812Z16S2
1812Z1S1
1812Z1S2
1812Z15S1
1812Z15S2
1812Z4S1
1812Z4S2
1812Z17S1
1812Z17S2
1812Z10S1
1812Z10S2

Cor
F01 Branco

F03 Cinza Platina

F05 Cinza Chumbo

F07 Cinza Médio

F09 Cinza Escuro

F11 Preto Grafite

F13 Preto

F19 Marfim

F21 Avelã

F23 Bege

F25 Caramelo

F31 Marrom Canela

F33 Terra

F35 Marrom Café

F37 Conhaque

F39 Cacau

F47 Corda

Embalagem

Emb./Palete

20x1 kg

35

6x5 kg

26

20x1 kg

35

6x5 kg

26

20x1 kg

35

6x5 kg

26

20x1 kg

35

6x5 kg

26

20x1 kg

35

6x5 kg

26

20x1 kg

35

6x5 kg

26

20x1 kg

35

6x5 kg

26

20x1 kg

35

6x5 kg

26

20x1 kg

35

6x5 kg

26

20x1 kg

35

6x5 kg

26

20x1 kg

35

6x5 kg

26

20x1 kg

35

6x5 kg

26

20x1 kg

35

6x5 kg

26

20x1 kg

35

6x5 kg

26

20x1 kg

35

6x5 kg

26

20x1 kg

35

6x5 kg

26

20x1 kg

35

6x5 kg

26
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FASSA.COLOR
Rejunte cimentício hidrofugado, de
alto desempenho, para juntas finas em
porcelanatos e cerâmicas

REJUNTE
PORCELANATOS
E CERÂMICAS

3 UTILIZAÇÃO

23 Cores

FASSA.COLOR
REJUNTE
PORCELANATOS
E
CERÂMICAS, é um rejunte cimentício, repelente à água,
de alto desempenho, indicado para juntas de 1 mm a 10
mm. Ideal para:
- Pisos e paredes com azulejos, cerâmicas, grés,
porcelanatos, pedras naturais e pastilhas de vidro em
ambientes internos e externos e locais com alto tráfego
de pedestre e ambientes industriais
- Também pode ser utilizado em ambientes com
frequente presença de água, como banheiros,
lavanderias e fachadas

3 DADOS TÉCNICOS
Temperatura do ambiente
e da base para aplicação

De +5°C até +30°C

Liberação de tráfego
para pessoal da obra

24 horas

Liberação para
tráfego geral

3-10 dias dependendo
das condições climáticas
e do uso pretendido

dkfhkjhfa

3 CONSUMO TEÓRICO EM KG/M2
Dimensões
da placa
cerâmica
(cm)

3
3
3
3
3
3
3
3
3

Cores estáveis
Matérias-primas selecionadas
Hidrofugado
Superfino
Resinado
23 cores disponíveis
Juntas finas
Boa trabalhabilidade
Juntas de 1 mm a 10 mm

3 FORNECIMENTO

- Embalagens de 1 kg em caixas com 20 peças
- Embalagens de 5 kg em caixas com 6 peças

Dimensões do rejunte
2 mm

4 mm

6 mm

8 mm

10 mm

10x10x1

0,48

1,00

1,45

1,93

2,42

15x15x1

0,32

0,64

0,97

1,29

1,61

20x20x1

0,24

0,48

0,73

0,97

1,21

30x30x1

0,16

0,32

0,48

0,64

0,81

45x45x1

0,11

0,22

0,32

0,43

0,54

50x50x1

0,10

0,19

0,29

0,39

0,48

60x60x1

0,08

0,16

0,24

0,32

0,40

100x100x1

0,05

0,10

0,15

0,19

0,24

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo
24 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

VÍDEO FASSA.REV
FACHADAS
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3 UNIDADE DE VENDAS
Código
1810Z1S1
1810Z1S2
1810Z8S1
1810Z8S2
1810Z9S1
1810Z9S2
1810Z7S1
1810Z7S2
1810Z6S1
1810Z6S2
1810Z19S1
1810Z19S2
1810Z20S1
1810Z20S2
1810Z14S1
1810Z14S2
1810Z11S1
1810Z11S2
1810Z3S1
1810Z3S2
1810Z4S1
1810Z4S2
1810Z21S1
1810Z21S2
1810Z12S1
1810Z12S2
1810Z16S1
1810Z16S2
1810Z2S1
1810Z2S2
1810Z15S1
1810Z15S2
1810Z5S1
1810Z5S2
1810Z17S1
1810Z17S2
1810Z13S1
1810Z13S2
1810Z23S1
1810Z23S2
1810Z18S1
1810Z18S2
1810Z10S1
1810Z10S2
1810Z22S1
1810Z22S2

Cor
F01 Branco
F03 Cinza Platina
F05 Cinza Chumbo
F07 Cinza Médio
F09 Cinza Escuro
F11 Preto Grafite
F13 Preto
F19 Marfim
F21 Avelã
F23 Bege
F25 Caramelo
F27 Tijolo
F29 Ferrugem
F31 Marrom Canela
F33 Terra
F35 Marrom Café
F37 Conhaque
F39 Cacau
F41 Carvalho
F43 Ypê
F45 Palha
F47 Corda
F49 Verde Folha

Embalagem
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg
20x1 kg
6x5 kg

Emb./Palete
35
26
35
26
35
26
35
26
35
26
35
26
35
26
35
26
35
26
35
26
35
26
35
26
35
26
35
26
35
26
35
26
35
26
35
26
35
26
35
26
35
26
35
26
35
26
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FASSA.COLOR

REJUNTE PISCINAS
INTERIOR/EXTERIOR

Rejunte cimentício hidrofugado de alto
desempenho para piscinas

3 UTILIZAÇÃO

5 Cores

FASSA.COLOR REJUNTE PISCINAS é um rejunte
cimentício hidrofugado de alto desempenho, com
aditivos antimofo, indicado para juntas de 2 mm a 10 mm.
Ideal para:
- Pisos e paredes com azulejos, cerâmicas, grés,
porcelanatos, pedras naturais e pastilhas de vidro, em
ambientes internos e externos.
- Ambientes imersos em água, tais como piscinas,
cisternas e tanques
- Ambientes com variações de temperatura, como
saunas

3 DADOS TÉCNICOS
Temperatura do ambiente e De +5°C até +40°C
da base para aplicação
Liberação para tráfego
cauteloso (pessoal da obra) 24 horas

dkfhkjhfa

3 CONSUMO TEÓRICO EM KG/M2
Dimensões
da placa
cerâmica
(cm)
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Antimofo
Elevada resistência mecânica
Resinado
Juntas de 2 a 10 mm
5 Cores disponíveis

3 FORNECIMENTO

3-10 dias dependendo
das condições
climáticas e do uso
pretendido

Liberação para
tráfego geral

3
3
3
3
3

Dimensão do rejunte

Embalagens de 5 kg em caixas com 6 peças.

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo
24 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

3 UNIDADE DE VENDAS

2 mm

4 mm

6 mm

8 mm

10 mm

10x10x1

0,50

1,00

1,50

2,00

0,25

15x15x1

0,33

0,67

0,10

1,33

1,67

20x20x1

0,25

0,50

0,75

0,10

1,25

30x30x1

0,17

0,33

0,50

0,67

0,83

45x45x1

0,11

0,22

0,33

0,44

0,56

50x50x1

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

60x60x1

0,08

0,17

0,25

0,33

0,42

100x100x1

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

Código

Cor

Embalagem

Emb./
Palete

6x5 kg

26

1832Z1S2 F01 Branco
1832Z4S2 F03 Cinza Platina
1832Z3S2 F15 Azul Cobalto
1832Z2S2 F17 Azul Céu
1832Z5S2 F49 Verde Folha

FASSA.COLOR

REJUNTE
ACRÍLICO

REJUNTE
EPOXI

Em breve no mercado brasileiro
67

Fassa.
Tec

68

ARGAMASSAS TÉCNICAS

PRODUTOS TÉCNICOS E COMPLEMENTARES
Uma série de soluções para usos específicos ou para maximizar o desempenho final ao combiná-las
com outros produtos, para uma escolha de qualidade máxima e eficácia superior.

69

FASSA.TEC

ARGAMASSA
BLOCO VIDRO

Argamassa branca para assentar e
rejuntar blocos de vidro

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.TEC ARGAMASSA BLOCO VIDRO é uma
argamassa cimentícia branca, indicada para assentar
e rejuntar blocos de vidro em instalações verticais e
horizontais, em ambientes internos e externos.

3 Extra branco
3 Elevada aderência
3 Matérias-primas selecionadas
Cor

3 BASE PARA APLICAÇÃO

- Blocos de vidro
- Bases de baixa absorção e boa resistência mecânica

3 FORNECIMENTO

Embalagens de 5 kg em caixas com 6 peças

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo
8 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

3 DADOS TÉCNICOS
Temperatura de aplicação

Rendimento

Ambiente
De +5°C até +40°C
Base
De +5°C até +28°C

3 UNIDADE DE VENDAS

18-20 kg/m2 para blocos de
vidro 20x20cm e juntas com
espesura de 10 mm

dkfhkjhfa

dkfhkjhfa
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Código

1817Z1S

Cor

Branco

Embalagem

5 kg x 6 peças

Emb./Palete

26
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FASSA.TEC

ARGAMASSA
REFRATÁRIO

Argamassa refratária resistente
a altas temperaturas

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.TEC ARGAMASSA REFRATÁRIO é uma
argamassa resistente a altas temperaturas, indicada
para assentamento e rejuntamento de tijolos
refratários para todos os locais em que é necessária
uma alta resistência a elevadas temperaturas
(até 400ºC), como lareiras, chaminés, fornos,
churrasqueiras, exaustores, em ambientes internos
e externos.

Cor

3 Elevada aderência
3 Assenta e rejunta simultaneamente
3 Resiste a altas temperaturas
3 BASE PARA APLICAÇÃO

- Tijolos refratários
- Paredes de cimento/concreto com mais de 28 dias
- Pré-fabricados em concreto com mais de 28 dias

3 FORNECIMENTO

3 DADOS TÉCNICOS

Embalagens de 5 kg em caixas com 6 peças.

Peso específico do pó

Aprox. 1400 kg/m3

Densidade da
argamassa fresca

Aprox. 1600 kg/m3

3 CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto em local seco por no máximo
18 meses. Data da fabricação: conferir na lateral da
embalagem.

Ambiente De +5°C até
+40°C

3 UNIDADE DE VENDAS

Temperatura de aplicação
Base De +5°C até +28°C

dkfhkjhfa
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Espessura mínima
e máxima

5 – 15 mm

Rendimento

Aprox. 1,4 kg/m2 para 1 mm
de espessura

dkfhkjhfa

Código

1816Z1S

Cor

Cinza

Embalagem

5 kg x 6 peças

Emb./Palete

26
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FASSA.TEC
Resina sintética de alto desempenho

LÁTEX

3 UTILIZAÇÃO

FASSA.TEC LÁTEX é uma resina sintética com aditivos
especiais, de alto desempenho, que proporciona elevada
aderência do contrapiso, do reboco e do chapisco aos
mais diversos substratos. Confere maior plasticidade,
melhora a impermeabilidade e evita a retração das
argamassas. Pode ser usada em paredes e pisos em
ambientes internos e externos sujeitos à umidade.

Cor

3 Melhora a aderência
3 Estabiliza o substrato
3 Aumenta a plasticidade e a resistência à água
3 BASES PARA APLICAÇÃO

- Alvenarias internas e externas
- Paredes de concreto lisas
- Substratos de concretos
- Pisos e lajes de concreto

3 FORNECIMENTO

3 DADOS TÉCNICOS

Embalagens de 5 e 20 l

Aspecto

Líquido

Cor

Branco

Densidade (g/cm³)

Aprox. 1000

Conteúdos sólidos

30%

3 CONSERVAÇÃO

Proteger contra a geada.
O material tem uma vida útil de 12 meses quando
armazenado na embalagem original e em local
adequado.

dkfhkjhfa

3 UNIDADE DE VENDAS

dkfhkjhfa
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Código

1815Z2

1815Z1

Embalagem

5l

20 l

75

Fassa.
Maquinaria
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MAQUINARIA

Máquinas e equipamentos específicos, para ótimos resultados em grandes e pequenos canteiros de
obras. Soluções para melhorar e otimizar a qualidade, eficiência e produtividade do trabalho.

77

FASSA.MAQUINARIA

SISTEMA SILO

SISTEMA SILO
Primeiro em qualidade,
primeiro em praticidade.
Uma ideia simples e extraordinariamente eficaz: levar grandes
quantidades de produtos para o canteiro de obras, evitando
mão de obra para descarregar os sacos ou para alimentar
a máquina. A Fassa Bortolo criou o Sistema Silo como uma
solução para transportar a argamassa diretamente ao local
de aplicação de forma contínua e sem poeira.
O silo de pressão é conectado à FASSA E 2001, um sistema
para o transporte pneumático de argamassas de contrapisos
e para assentamento e revestimentos de alvenarias, que é
automatizado na maioria das suas funções, tornando-o fácil
de usar e manter. A Fassa E 2001 deve ser utilizada com a
máquina de projetar FASSA RB 49 ou a misturadora FASSA
MEC 30 T, ou máquinas compatíveis.

3 GRANDE CAPACIDADE, COMPACTO E SUSTENTÁVEL

O silo FASSA tem capacidade de 30 toneladas de produto e
foi concebido para ocupar o menor espaço possível.
Isto o torna adequado tanto para utilização em grandes
obras como em pequenos canteiros, além de reformas e
restaurações.

3 PROCESSO AUTOMATIZADO, ALTA PRODUTIVIDADE

O Sistema Silo é perfeitamente automatizado e permite a
máxima produtividade em curto espaço de tempo. Mantém
o canteiro organizado e limpo, minimizando a poeira e
eliminando as embalagens.

3 QUALIDADE DA MISTURA, ÓTIMA TRABALHABILIDADE

O Sistema Silo preserva o produto integralmente com todas
as suas características. Além disso, a mistura automática e
contínua com regulagem de água garante uma argamassa
homogênea de alta qualidade proporcionando ótimos
resultados para aplicação.

3 IMEDIATAMENTE NO LOCAL, PRONTO PARA USAR

O Silo carregado de argamassas, é transportado até o canteiro
de obras por um caminhão especial, sem a necessidade de
grua ou mão de obra. Uma vantagem considerável sobre os
sacos tradicionais.
O Sistema Silo da Fassa Bortolo é a melhor tecnologia
disponível no Brasil para quem trabalha na obra.

VÍDEO SISTEMA
SILO

78
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FASSA.MAQUINARIA

SISTEMA DE TRANSPORTE
FASSA E 2001
Versão 380V e Versão 220V

3 UTILIZAÇÃO

FASSA E 2001 é uma máquina de pressão com finalidade
de bombear o material seco até a máquina de projetar
FASSA RB 49 ou a misturadora FASSA MEC 30 T,
instalada no pavimento onde o serviço será executado.
- O sistema é ativado por um único botão e a pressão é
aplicada e mantida de forma totalmente automática.
- Sistema antiobstrução: em caso de fornecimento
excessivo de material, disposição incorreta nos mangotes
ou falta temporária de eletricidade, o sistema esvazia
automaticamente os mangotes utilizando a pressão de
ar contida no silo. Isto também elimina a necessidade de
ajuste manual do fluxo de material na válvula de esfera.

Laudo NR12

3 DADOS TÉCNICOS
Tensão de alimentação

380 +/- 10% VCA
220 +/- 10% VCA

Frequência

60 +/- 1% Hz

Fases

3 + PE

Potência

9 kW

Pressão operacional de
entrega de material

2 bar

Pressão de operação
para o tanque auxiliar de
controle

3,5 bar

Motor de indução trifásico 7.5/9 (2) kW
Rotação do motor
dkfhkjhfa

2930/3530 rpm

A Fassa E 2001 foi concebida para ser utilizada em
conjunto com a máquina de projetar Fassa RB 49 ou a
misturadora Fassa MEC 30 T, ou máquinas compatíveis.

Automatização total
Cartão eletrônico antirroubo
Compressor seco
Válvula alimentada automaticamente
Sistema pneumático para a limpeza dos tubos
de transporte do material
3 Sistema antiobstrução que entra em
funcionamento mesmo em caso de má
montagem dos tubos do material
3 Pressurização de silos e manutenção
automática dos níveis
3 Fácil de transportar e manusear
3
3
3
3
3

3 NORMAS DE REFERÊNCIA

Norma Regulamentadora NR 12.1 e seus anexos

3 UNIDADE DE VENDAS
Código

565100 - Versão 380V
565101 - Versão 220V

dkfhkjhfa

VÍDEO SISTEMA
SILO
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COMPONENTES DA MÁQUINA E PRINCIPAIS GRUPOS
13. Cabo da fonte de
alimentação
14. Chave para tubo de
transporte de materiais

8. Tubo válvula de controle
9. Tubo
10. Entrega de ar para o silo
11. Transporte de material
de tubulação
12. Cabo da sonda

1. Quadro
2. Grupo de compressor
3. Grupo de ar
4. Painel elétrico
5. Válvula pneumática
6. Capa de gesso/amassar
7. Material da sonda

4
6

1

7

14

13

12

3
2
10

9
8

5
11
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FASSA.MAQUINARIA

MISTURADORA
FASSA MEC 30 T
Versão 380V e Versão 220V

3 UTILIZAÇÃO

A Misturadora FASSA MEC 30 T garante uma qualidade
de mistura constante e homogênea. Capaz de fornecer
25-30 litros por minuto de argamassas de alvenaria e
contrapisos.

Laudo NR12

3 DADOS TÉCNICOS

De tamanho reduzido, é versátil e adequada para
qualquer tipo de obra. É alimentada por meio da grelha
rasga sacos. Pode ser conectada ao sistema de pressão
Fassa E 2001 ou sistemas compatíveis, o que permite
ao usuário operar diretamente com a misturadora no
piso de trabalho e realizar um processamento contínuo.
A misturadora Fassa MEC 30 T foi desenvolvida com a
mesma dimensão que a máquina de projetar Fassa RB
49, permitindo assim a utilização de um único modelo de
tampa para ambas as máquinas.

3 Tampa especial e ótima filtragem impedem
emissão de poeira
3 Fácil dosagem de água
3 Painel de controle eletrônico com sinalização
de funcionamento, anomalias e falhas
3 Câmara de mistura revestida com pintura de
borracha para fácil limpeza

Altura

1150 mm

Largura

730 mm

Comprimento

1650 mm

Tensão de alimentação

380 +/- 10% VCA
220 +/- 10% VCA

Frequência

60 +/- 1% Hz

Fases

3 + PE

- 1 cabo de alimentação elétrica de 50 m
- 1 mangueira para água de 40 m

Potência

4 kW

3 NORMAS DE REFERÊNCIA

Abastecimento de água

2 +/- 10% bar

Taxa de fluxo mínimo

20 l/min

3 MATERIAL FORNECIDO

Norma Regulamentadora NR 12.1 e seus anexos

3 UNIDADE DE VENDAS

dkfhkjhfa

3 REQUISITOS DO CANTEIRO DE OBRAS

- Pressão da água: 2Bar ou por gravidade
- Alimentação elétrica para versão 380V:
Tomada 3P+T 16A 6H
- Alimentação elétrica para a versão 220V:
Tomada 3P+T 16A 9H

Código

492500 - Versão 380V
492501 - Versão 220V
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COMPONENTES DA MÁQUINA E PRINCIPAIS GRUPOS
1. Cuba de material
2. Grelha rasga-saco
3. Câmara de mistura
4. Saída de material pronto (misturado)

5. Motorredutor
6. Grupo hidráulico
7. Painel elétrico

1
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FASSA.MAQUINARIA

MÁQUINA DE PROJETAR
FASSA RB 49
Versão 380V e Versão 220V

3 UTILIZAÇÃO

A máquina de projetar FASSA RB 49 é ideal para misturar
e projetar argamassas para reboco. Versátil, fácil de usar
e limpar.

Laudo NR12

3 DADOS TÉCNICOS
Altura

1400 mm

Largura

640 mm

Comprimento

1400 mm

Tensão de alimentação
(dosador e bomba misturador)

380 +/- 10% VCA
220 +/- 10% VCA

Frequência
(dosador e bomba misturador)

60 +/- 1% Hz

Potência (dosador)

1,1 kW

Potência (dosador)

2,2 kW

Potência (bomba hidráulica)

0,33 kW

Potência (compressor)

0,9 kW

Capacidade

23,5 l/min

Pressão de inserção

1,5 bar

Pressão de desligamento

1,8 bar

dkfhkjhfa

Equipada com dois compartimentos separados (um para
alimentar a argamassa e outro para misturar e bombear),
a FASSA RB 49 pode ser alimentada rasgando-se
manualmente os sacos na grelha rasga-sacos, ou
automaticamente, direto do silo, utilizando-se o sistema
de transporte Fassa E 2001. Desenvolvida para facilitar
as operações do usuário durante o funcionamento ou
durante a limpeza.
É, também, uma máquina que garante segurança
para o usuário: todas as partes móveis são protegidas
por interruptores de segurança que interrompem o
movimento dos motores, parafuso sem-fim e misturador.

3 Compacta, robusta e concebida para durar
no tempo
3 Placa eletrônica de última geração
3 Peças padronizadas permitem fácil reposição
3 Prática, fácil de transportar e desmontar
3 Garante uma produtividade eficaz
mesmo em caso de falha de energia elétrica
3 Dosagem constante da água permite a
mistura homogênea e padronizada
3 A câmara de mistura garante produtos
uniformes mesmo em condições difíceis e
materiais específicos
3 MATERIAL FORNECIDO

- 1 Cabo de alimentação elétrica de 50 m
- 1 Mangueira para agua de 40 m
- 1 Mangueira transportadora de material de 15 m
- 1 Mangueira de ar de 15 m

3 NORMAS DE REFERÊNCIA

Norma Regulamentadora NR 12.1 e seus anexos

3 REQUISITOS DO CANTEIRO DE OBRAS

- Pressão da água: 2Bar ou por gravidade
- Alimentação elétrica para versão 380V:
Tomada 3P+T 6 H 32A
- Alimentação elétrica para a versão 220V:
Presa 3P+T 9 H 32A

3 UNIDADE DE VENDAS
Código

473001 - Versão 380V
473003 - Versão 220V
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COMPONENTES DA MÁQUINA E PRINCIPAIS GRUPOS

1. Anéis de engate para
transporte da máquina
2. Cuba de material (com
grelha rasga-saco –
se manual, com coifa de
proteção e filtro –
se automático)
3. Alça para transporte da
máquina
4. Motor para transporte de
material seco da câmara de
mistura
5. Painel elétrico (botões de
controle e emergência)
6. Conexão de alimentação
elétrica
7. Estrutura e ranhura
para transporte com
empilhadeira
8. Roda para movimento
horizontal, com e sem freio
9. Plugue para conectar
o motor de mistura e
bombeamento
10. Fluxímetro com válvula
reguladora de água
11. Conexão para o tubo de
bombeamento
12. Acesso do fecho para
manutenção do sistema de
parafuso sem fim
13. Câmara de mistura
14. Fecho para liberação do
motor vertical
15. Motor vertical para sistema
de mistura e bombeamento
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GRUPO FASSA
FASSA S.r.l.
Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (Treviso)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.it
FÁBRICAS
Itália
FASSA S.r.l.
Spresiano (Treviso) - tel. +39 0422 521945 - fax +39 0422 725478
Artena (Roma) - tel. +39 06 951912145 - fax +39 06 9516627
Bagnasco (Cuneo) - tel. +39 0174 716618 - fax +39 0422 723041
Bitonto (Bari) - tel. +39 080 5853345 - fax +39 0422 723031
Calliano (Asti) - tel. +39 0141 915145 - fax +39 0422 723055
Mazzano (Brescia) - tel. +39 030 2629361 - fax +39 0422 723065
Molazzana (Lucca) - tel. +39 0583 641687 - fax +39 0422 723045
Moncalvo (Asti) - tel. +39 0141 911434 - fax +39 0422 723050
Montichiari (Brescia) - tel. +39 030 9961953 - fax +39 0422 723061
Popoli (Pescara) - tel. +39 085 9875027 - fax +39 0422 723014
Ravenna - tel. +39 0544 688445 - fax +39 0422 723020
Sala al Barro (Lecco) - tel. +39 0341 242245 - fax +39 0422 723070
Ceraino di Dolcè (Verona) - tel. +39 045 4950289 - fax +39 045 6280016
IMPA S.p.A. Unipersonale
San Pietro di Feletto (Treviso) - tel. +39 0438 4548 - fax +39 0438 454915
CALCE BARATTONI S.p.A.
Schio (Vicenza) - tel. + 39 0445 575130 - fax +39 0445 575287
VILCA S.p.A. Unipersonale
Villaga (Vicenza) - tel. +39 0444 886711 - fax +39 0444 886651
Espanha
YEDESA S.A.
Antas (Almeria) - tel. 950 61 90 04
Portugal
FASSALUSA Lda
São Mamede (Batalha) - tel. +351 244 709 200 - fax +351 244 704 020
Brasil
FASSA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Matozinhos (Minas Gerais)
Tel. (31) 30104000
Central de atendimento - 0800 800 2024
FILIAIS COMERCIAIS
Itália
FASSA S.r.l.
Altopascio (LU) - tel. +39 0583 216669 - fax +39 0422 723048
Bolzano - tel. +39 0471 203360 - fax +39 0422 723008
Sassuolo (MO) - tel. +39 0536 810961 - fax +39 0422 723022
Suíça
FASSA SA
Mezzovico (Lugano) - tel. +41 (0) 91 9359070 - fax +41 (0) 91 9359079
Aclens - tel. +41 (0) 21 6363670 - fax +41 (0) 21 6363672
Dietikon (Zurigo) - tel. + 41 (0) 43 3178588 - fax +41 (0) 43 3211712
França
FASSA FRANCE Sarl
Lyon - tel. 0800 300338 - fax 0800 300390
Espanha
FASSA HISPANIA SL
Madrid - tel. +34 606 734 628
Reino Unido
FASSA UK LTD
Tewkesbury - tel. +44 (0) 1684 212272

FASSA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Estrada Municipal dos Jacarés SN, Lote 02, Zona Urbana Industrial
CEP 35720-000 - Matozinhos - MG - Brasil
fassadobrasil@fassabortolo.com.br
www.fassabortolo.com.br
Tel. (31) 30104000
Central de atendimento: 0800 800 2024

