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CORTIÇA 
NATURAL 
PROJETADA
A rolha natural projetada pela RVDK é um produto 100% 
ecológico que oferece proteção para diferentes superfícies 
de todos os tipos de superfícies. 
Este material pode ser projetado para um número in�nito 
de superfícies, tais como: cimento, cerâmica, alumínio, 
vidro, �bras, tecidos de asfalto, aço, amianto cimento, 
policarbonato, gesso, aglomerados, madeira, pvc e 
superfícies esmaltadas, entre outros. 

Na cortiça projetada pode-se aplicar materiais muito 
diferentes, tais como: azulejos, tintas, gresites, ladrilhos, 
gesso, reboco de argamassa e cimento, etc.

Além disso, também pode ser usado como intermediário 
entre dois outros materiais de
 construção.
Graças à aplicação de cortiça projetada, podem ser obtidas 
soluções de�nitivas para qualquer problema relacionado 
a: humidade, impermeabilização, isolamento acústico e 
térmico, superfícies escorregadias, ignifugação e 
encapsulamento de amianto, oxidação ou infestação de 
bactérias.
Além de todas as suas qualidades técnicas, é um material 
estético capaz de decorar ou embelezar qualquer uma das 
superfícies acima mencionadas.

CORTIÇA 100 % NATURAL

CORTIÇA 100 % NATURAL
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MICRO
CIMENTO

O Microcimento �no é um revestimento
de dois componentes muito �nos granulométricos. Está 
disponível em diferentes cores exquisitamente escolhidas.
É aplicado a espátula com uma espessura aproximada de 
0,5 a 1 mm.
A sua composição é baseada em matérias primas 
modernas de um componente alto tecnológico e 
formulado com bases cimentícias, agregados selecionados, 
aditivos, resinas sintéticas, catalisadores e pigmentos 
inorgânicos.

Pode ser aplicado em muitos plataformas devido à sua 
excelente adesão. A suas aplicações comuns são em pisos, 
paredes, fachadas, tectos, móveis e em chuveiros.

FINO
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MICRO
CIMENTO

No nível funcional obtemos pavimentos
antiderrapantes com uma dureza muito alta.
A sua composição é baseada em matéria primas modernas 
de um componente alto
tecnológico e formuladas com bases de cimento, 
agregados selecionados, aditivos, resinas sintéticas, 
catalisadores e pigmentos inorgânicos.
É especialmente concebido para o interior e exterior. 
Entende-se aplicações de alto tráfego, como propriedades 
comerciais, residências, terraços exteriores, centros de 
trabalho e armazéns industriais.
Pode ser aplicado em in�nitas plataformas devido à sua 
excelente adesão proporcionando então um maior campo 
de aplicação em relação à Fina.

MÉDIO

O Microcimento Médio é um revestimento
de dois componentes granulométricos
médios indicado para superfícies contínuas. Também 
disponível em diferentes cores exquisitamente escolhidas.
Assim como a �na, aplica-se com a espátula com uma 
espessura de aproximadamente de 0,5 a 1 mm.
A principal diferença da Fina é o que nos dá maior 
resistência química e ambiental. Isto é porque são usados 
  em sua composição granulométrica de agregados mais 
grossos dá-nos uma dureza muito alta, fazendo
resistência ao atrito e ao tráfego são superiores. 
Esteticamente isso fornece-nos um acabamento com menos 
água do que a �na.
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MICRO
CIMENTO

BASE

O Microcimento Base é um revestimento
de dois componentes granulométricos superiores às 
microplacas médias e �nas indicadas para superfícies 
contínuas. Também é aplicado à espátula com uma 
espessura aproximada de 2 mm.
Fornece superior dureza e resistência ao microcimento 
médio. É especialmente indicado para obter um bom 
nivelamento para a subsequente aplicação do Microcimento 
Fino ou Médio. Com este produto, obtemos com passagem 
de uma espátula 2 mm, melhores espessuras para uma 
correta planimetria quanto ao limite de juntas (azulejos, 
azulejos ...). 

Assim sendo, proporcionará um maior rendimento do 
Microcimento Fino ou Médio que aplicámos em baixo. A 
sua composição é baseada em matérias-primas modernas 
de um componente alto tecnológico e formulado com 
bases cimentícias, agregados selecionados, aditivos, 
resinas sintéticos, catalisadores e pigmentos inorgânico.
Para determinados aplicativos que exigem
uma alta resistência podemos aplicar diretamente como 
um acabamento. Estéticamente iremos obter uma 
superfície mais seca e árida. Para esses casos também 
pode pigmentar com cores requintadas criando 
superfícies estéticas de resistência muito alta.
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Pedra Alpina Pedra Lunar Cratéria Vulcânica Galáxia

Paládio Grafeno Teide Evereste

Nebulosa Escorial Prateado Tronco

Sépia O Alamo Terracota Chocolate

Salmão Maple Cervo Sobreiro
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Marte Amanhecer Midas Safari

Pedra de LagoMaltaCurryOlá

Primavera Uva Alexandria Alasca

MontblancFeno VelhoPiriquitoPoseidón

Oceano Evereste Bisonte Titânio
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MICRO
CIMENTO

É uma resina à base de água de excelente compatibilidade 
com argamassas de cimento e microcomputados. Atua 
melhorando as suas propriedades mecânicas, elasticidade, 
adesão e impermeabilidade. Fornece os revestimentos de 
micorrizas, o aglutinante adequado para polimerização 
perfeita. As proporções de mistura indicadas
entre o Microcimento (Comp A) e resina (Comp B) 
devem ser as seguintes:

20Kg Microcimento  Fino/ 10L Resina
(50% de mistura)
20kg Microcimento Médio/ 9L Resina
(45% de mistura)
20kg Microcimento Base / Resina 8L
(40% de mistura)
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RESIN-
TAC

É uma resina à base de água que atua como promotor de 
adesão entre uma superfície não absorvente e 
microcimento. Em muitas ocasiões, também é chamado de 
ponte, pelo papel de união que ele desempenha. Seu
uso fundamental é a selamento de superfícies não 
absorventes, como telhas, mármore, metal ou terrazzo. A 
sua qualidade principal é o TAC residual que depois de 
algumas horas da sua aplicação dá-nos o efeito de 
aderência necessária para uma correcta ligação entre a 
superfície e o microcimento.

Apresenta-se no formato 5L e 25L.
A resina reage como uma ponte entre a 
plataforma não-absorvente e o microcimento.
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É uma resina epóxi de dois componentes que se destaca 
pelo alto conteúdo em sólidos (100%). Atua no sistema 
como uma "barreira de vapor" bloqueando a humidade 
produzida pela capilaridade. Que por sua vez, fornece uma 
planimetria em todos as articulações e homogeneiza a 
absorção de suporte. Devido à sua alta transparência 
também pode ser usado como verniz de acabamento em 
multi-camadas ou selagem de vinil.
O formato do produto será de 5L
(Composto A) e 2L (Composto B). Cabe ressaltar que o 
tempo de vida da mistura é de 25 a 30 minutos para o que é 
aconselhado que uma vez que a mistura seja vertida no chão 
que se espalhe. Desta forma, iremos
prolongar o tempo de vida, dissipando o calor da reação 
dando tempo para estendê-lo uniformemente.

Resina de epóxi de alta transparência age no sistema como 
uma “barreira de vapor”

VITRIFICADOR
DE CRISTAL
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POLIUTERANO
PARA
DISSOLVER
É um poliuretano acrílico alifático de
dois componentes em base solvente. Devido ao seu alto 
desempenho em termos de dureza e impermeabilidade é 
altamente recomendado para uso externo. Além disso, não 
tem amarelecimento. 
É adequado para sistemas ao ar livre, casas de banho e 
banheiras de chuveiro. Está disponível em mate, cetim e 
brilho. A mistura será de 4L do componente A mais 1L do 
componente B (25%). Poliuretano acrílico dissolvente com 
catalisador, para a proteção do microcimento no interior e 
exterior.

OLHO: Os sistemas de microcimento podem ser severa-
mente afetados pelo poliuretano para dissolver se medidas 
apropriadas não forem tomadas. Pode escurecer-los 
aplicando a primeira mão do poliuretano para dissolver ou 
pior, suavizando todos o o sistema. Isto é devido às resinas 
aquosas que possuem as argamassas monocomponentes
como os bicomponentes. 

Estas resinas são muito sensíveis a tais solventes. Por esta 
razão, é muito importante ter o microcemento bem selado, 
portanto, para garantir que isso não ocorra, primeiro devemos 
selar o microcircuito com dois componentes de água de 
poliuretano. 

Assim, uma vez endurecido, evitará que o problema que 
ocorre devido à resistência que tem aos solventes (evite resinas 
de água de um componente, uma vez que não possuem essa 
resistência química). Para garantir que não �que enferrujado, 
aplique uma a duas mãos do poliuretano na água para ter a 
certeza de que o microcimento está bem selado e, em seguida, 
aplique o poliuretano para o solvente. Desta forma, obteremos 
a função que procuramos da impermeabilidade e a dureza do 
sistema preservando as qualidades de microcimento intactas.
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PLACAS
OSB

CLASSES OSB

A norma EN 300 de�ne cada uma destas 3 classes de OSB em
função do respectivo ambiente de utilização e das respectivas 
características mecânicas e propriedades físicas:

OSB/2 - Placas para �ns estruturais, em ambiente seco
OSB/3 - Placas para �ns estruturais em ambiente húmido
OSB/4 - Placas para elevado desempenho estrutural em 
ambiente húmido
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PLACAS
OSB
SUSTENTABILIDADE

O OSB é constituído a 100% por madeiras resinosas proveni-
entes de plantação 
propositada para o efeito e exploradas no âmbito de uma 
gestão �orestal 
sustentada ou de clareiras abertas por exigências de bom 
desenvolvimento das
�orestas. O procedimento industrial garante um dos mais 
elevados rendimentos 
de aproveitamento das matérias primas (90% do tronco é 
convertido em OSB). 
A casca, a serradura e as farpas são valorizadas em produção 
energética ou 
utilizadas no fabrico de painéis de partículas. Por outro lado, 
os resíduos de corte 
e os painéis recusados podem ser utilizados em caldeiras 

industriais de biomassa.

Como todos os derivados de madeira, as placas OSB 
respeitam os conceitos de 
sustentabilidade e eco-e�ciência:
 
Contribuem para a minimização das alterações climáticas, 
actuando como armazéns 
de carbono de longa duração
São alternativas muito económicas e estáveis à utilização de 
madeira maciça
Exigem menos energia no fabrico do que outros materiais 
de construção
É um material completamente reciclável.
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PLACAS
DE
CONSTRUÇÃO MC

Placas extremamente robustas com revestimento 
tecnicamente superior a 100% de impermeabilidade.

Ideal para revestimento de paredes, pisos ou wc; �exível para 
formas variadas (móveis,bancadas..); versátil para aplicações 
de revestimento diverso; adequado para prateleiras e revesti-
mento de tubos.

- Leve e fácil de aplicar.
- Ideal para zonas húmidas.
- Para renovação e obra nova.
- Bastante resistência ao impacto.
- Paredes, pavimentos e mobiliário.
- Variedade de dimensões e espessuras.
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