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O pacote completo para
projectos de áreas húmidas

Soluções inovadoras de produtos
para o projeto, renovação e remodelação de áreas húmidas



Sistema de DecoraçãoBandejas de chuveiroPlacas de construção Acessórios

O pacote de soluções total de áreas húmidas de uma única fonte

 As soluções de sala molhada têm a capacidade de oferecer um pacote de soluções de áreas húmida 
total fornecendo sistemas de construção de alta qualidade, valor agregado e inovadores que são 
rápidos, seguros, fáceis de instalar e totalmente impermeáveis.
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Conteúdos             O pacote completo para soluções de áreas húmidas

A escolha natural para áreas úmidas, adequadas para inúmeras subestruturas (gesso,

telha, moldura de madeira, adesivo, tinta), oferecendo possibilidades de design ilimitadas 

de uma ampla gama de tamanhos e espessuras disponíveis.

Benefícios de valor agregado para arquitetos e artesãos
RVDK oferece uma gama de produtos de alta qualidade para o projeto, renovação e remodelação

de áreas húmidas. Soluções rápidas, seguras, fáceis de instalar e 100% impermeáveis.

Visão Geral do Produto
Visão geral da gama de produtos RVDK, Soluções para áreas húmidas.

 Este revestimento impermeável inovador transforma totalmente áreas húmidas.

Fácil de aplicar diretamente em telhas existentes ou placas de construção.
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Uma gama abrangente de acessórios está disponível, fornecendo especi�cações, 

contratados e clientes com a solução de sala úmida com o melhor desempenho.

Acessórios

Placas de Construção

Sistemas de Decoração

Bandejas de Chuveiro
 Maneira con�ável, econômica e �exível de criar chuveiros de alto desempenho e ambientes

húmidos. Ideal em renovação com 100% de impermeabilidade, simples e rápido de instalar.

* Os produtos RVDK recomendados mostrados nesta brochura são apenas exemplos de alguns que podem ser aplicados
para completar o aplicativo. Antes de usar qualquer produto, certi�que-se de ler todas as instruções na embalagem.
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Value added benefits for Architects and Craftsmen 

Benefícios de valor agregado
para arquitetos e artesãos.

As soluções RVDK wet room oferecem aos especialistas e ao suporte total 
dos artesãos no projeto, renovação e remodelação de áreas úmidas. Fornecer
soluções inovadoras, criativas e de alto desempenho para novos projetos 
de construção e reparação.

Inspiração criativa  +  alta qualidade  + gama de produtos inovadores

 Arquiteto Benefícios principais
+ Conselho de especialistas para auxiliar 
 na escolha de produtos do início do projeto

+ Conhecimento do produto para garantir
 a melhor solução do sistema

+ Especialistas em gerenciamento técnico
 para maior desempenho

+ Conselhos técnicos para o orientar 
 especi�camente para as necessidades do 

seu projeto

+
 
Soluções totais para áreas húmidas 
de alto desempenho

+ Possibilidades de design inovadoras  e criativas

Benefícios de valor agregado Para Arquitetos e Artesãos
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 Artesão Benefícios principais
+ Soluções de instalação de área húmida

para economizar tempo e dinheiro

+ Ampla gama de soluções impermeáveis
 para áreas húmidas

+ Conselhos de especialistas para orientá-lo em 
 todos os aspectos da instalação da área húmida

+ Soluções para projetos novos
 e remodelados

+ Adequado para inúmeras subestruturas
 (gesso, azulejo, madeira, adesivo, tinta)

+ Instalação rápida e fácil
 - tempo de construção mais rápido

A nossa equipa pode dar-lhe conselhos de especialistas da seleção de produtos e especi�cação 
do sistema para instalação e conclusão. A RVDK oferece inúmeras ideias para construção  
criativa que são rápidas, seguras, fáceis de instalar e totalmente impermeáveis.

Instalação rápida e fácil +  100% impermeável +  economiza tempo e dinheiro

Entregando as melhores soluções para ajudá-lo a completar  o seu projeto a tempo
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Revestimento de
cimento

XPS Espuma

Malha de �bra de vidro

Ideal para revestimento de paredes, pisos ou banhos

Versátil para aplicações de revestimento Adequado para prateleiras e revestimento de tubos

Bendável e �exível para formas variadas

Substrato ideal para
azulejos

Dimensionalmente estável

Leve, facilidade
de manipulação

Instalação
rápida e fácil

Resistente a mofo

Economiza até 50%
de tempo de processamento

Alta estabilidade

100% Impermeável

Isolamento térmico

Principais benefícios

Placas de construção RVDK

RVDK Placas de construção 
Placas de construção extremamente fortes com 
com revestimento tecnicamente superior para 100% de 
impermeabilidade!

 RVDK - Revestimento de superfície da placa de construção

• As placas de construção de soluções de áreas húmidas RVDK fornecem uma  
vantagem técnica aos nossos clientes devido ao revestimento de superfície inovador,
 feito sob medida e orientado a propósito, proporcionando assim o melhor substrato possível 
para telhas.

•
  

Devido a este revestimento especializado, os nossos clientes podem ter a certeza de que estão a
usar produtos tecnicamente superiores com uma vantagem competitiva genuína. É o revestimento 
que garante a superioridade.
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Revestimento
tecnicamente
Superior



Preparação de superfície ideal para áreas húmidas, adequadas para inúmeras subestruturas
(gesso, azulejo, armação de madeira, adesivo, tinta) e possibilidades de projeto ilimitadas
devido à gama de tamanhos e espessuras.

RVDK  - Alta qualidade, valor para o dinheiro, versátil e seguro
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✔ Em áreas secas, as costuras devem 
ser reforçadas com �ta reforçada
GS 12 e M 21 Classic.

✔ Em substratos uniformes, as placas 
de construção podem ser colocadas 

      através da ligação.

✔ Para a ligação com cavilhas, em caso
       de substância desigual, devem ser 

utilizadas as placas de espessura 
       mínima de 20 mm.

Cavilhas

Nivelamento da superfície

DEPOI

Aplicações

Dica!i
Reforço das juntas
Fita RVDK  GS 12

Placas de construção
RVDK  BP  

RVDK Placas de construção
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Argamassa multifuncional
RVDK  M 200

Aderente superior 
�éxivel RVDK  
M 21 Clássico

ANTES

S



Criando uma partição de chuveiro

Disponível em diferentes tamanhos e espessuras

Arruela de montagem

Sistema de �ta de vedação
+ Acessórios
RVDK ®  SB 78

Placas de construção
RVDK ®  BP  

Dica!i
✔ Serão utilizadas placas de  
construção com uma espessura
mínima de 20 mm. As tábuas
de construção são aparafusadas
no quadro do parafuso prisioneiro.

✔ Para a impermeabilização 
composta em ambientes húmidos 
use a pasta de vedação �exível,
de um único componente,
RVDK MD1. Rapidamente junte  
com uma �ta de vedação RVDK
e um RVDK SB 78. As espessuras 
que caem abaixo de 20 mm 
devem ser adicionadas
adicionalmente (cavilhas, 
parafusos). RVDK SB 78.
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  ANTES

DEPOIS



Placas de construção
RVDK ®  BP  

AplicaçõesRVDK Placas de construção

Sistema escondido para sanitas de WC

  ANTES

DEPOIS

Dica!i
✔ Pode criar revestimentos para 
       praticamente todos os tipos  e

tamanhos de WCs montados na parede.
✔ Aplique �ta de reforço

RVDK ®  GS 12 nas juntas
e bordas usando RVDK ®  
M 21 Classic .
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Set de WC universal
RVDK ®  WC  

Arruela de montagem
Aderente superior 
�exível RVDK ®  
M 21 Classic



Unidade de ângulo
RVDK ®  RK

Disponível em diferentes tamanhos e espessuras

Revestimento de tubos

ANTES

DEPOIS

Dica!i
✔ Determine o comprimento que

precisa para que o revestimento
do tubo RVDK RK seja cortado.
✔ Aplique RVDK ®  M 21 Classic 

em forma de pirâmide para ambos 
os lados do RVDK ®  RK revestimento
de tubos. Pressione o revestimento 
contra as paredes para consertar 
as paredes.

✔ Use um nível de espuma para 
garantir que ambos os lados

      estejam nivelados. Remova 
     qualquer excesso de adesivo.
✔

  
O revestimento do tubo pode ser
evestido imediatamente. Não há
necessidade de iniciação prévia.
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Adesivo superior 
�exível RVDK ®  
M 21 Classic



Iluminação escondida

✔ A iluminação LED é
 recomendada para esta 
 aplicação.
✔ Evite usar luzes que
 emitem calor.
✔ Em áreas secas, as costuras 
 ser reforçadas com a �ta de 
 reforço RVDK GS 12

e o RVDK M 21 Clássico.
 

Unidade de ângulo
RVDK ®  RK

AplicaçõesRVDK Placas de Construção

   ANTES

DEPOIS

Dica!i
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Placas deConstrução
RVDK ®  BP  

Arruela de montagem

Fita de reforço
 RVDK ®  GS 1 2



Prateleiras e recessos de construção

Unidade de ângulo
RVDK ®  RK

Placas de construção
RVDK ®  BP  

Disponível em diferentes tamanhos e espessuras

  ANTES

DEPOIS

Dica!i
✔ Pode usar dois elementos RVDK RK 
 ou um elemento RK-U ao fazer 
 prateleiras.
✔ Estrutura de suporte adicional pode 
 ser necessária para prateleiras para 
 cargas mais pesadas. 
✔ Impermeabilização com a suspensão 
 de vedante �exível de componente 
 único 1K RVDK MD 1 Speed   e uma
 ita de vedação RVDK 

+  RVDK SB 78 
✔ Aplique �ta de reforço RVDK GS 12  

nas juntas e arestas usando
RVDK M 21 Classic.
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Aderente superior 
�ecível RVDK ®  
M 21 Classic



Impermeabilização �exível eRVDL ®  MD 1 Speed 
e �ta de selagem do sistema RVDK ®  SB 78
+ acessórios

Azulejos de nivelamento (substratos minerais)

✔ Se necessário, trate a superfície com Deep
 Action Primer Botament ®  D11.

✔ Use placas com uma espessura mínima de 10 mm,
que devem ser colocadas de forma escalonada.

✔ As placas de construção RVDK formam uma
barreira segura à prova de água e proporcionam 
uma excelente superfície de ligação para telhas.  
As propriedades térmicas térmicas superiores 
tornam as placas de construção RVDK BP 
particularmente adequadas em combinação com 
aquecimento por piso radiante.

Deep Action Primer
RVDK ®  D 11  

AplicaçõesRVD  Placas de Construção

  ANTES

DEPOIS

Dica!i
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Placas de construção
RVDK ®  BP  



Construção de móveis para lavatório

Placas de construção
RVDK  BP  

Disponível em diferentes tamanhos e espessuras

  ANTES

DEPOIS

Dica!i
✔ Corte a placa RVDK BP para

a forma e o tamanho desejados
 para criar seu mobiliário de casa de  

banho exclusivo.
✔ As tábuas de construção são

aparafusadas no quadro.
✔ Estrutura de suporte interna  

 adicional  pode ser necessária para 
 prateleiras destinadas a cargas mais 

pesadas.
✔ Em áreas secas, as costuras devem 

ser reforçadas com �ta adesiva 
reforçada RVDK GS 12  
e M 21 classic.
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Fita de Reforço Conjunto
RVDK  GS 12

Adesivo superior 
Flexível RVDK  
M 21 Classic



Plataformas levantadas e formas redondas

✔ Deve ser utilizada uma espessura mínima 
de 30 mm para a estrutura da plataforma,
com a distância máxima entre os suportes  
de construção a 30 cm.

✔ As juntas na plataforma devem
sempre ser apoiadas com os

 suportes de construção.
✔ Em áreas secas, as costuras devem 

ser reforçadas com �ta adesiva de 
juntas RVDK GS 12 e

 RVDK  M 21 Classic.

Fita adesiva de juntas
 RVDK ®  GS 12

Flex Board  
RVDK ® FP

AplicaçõesRVDK Placas de construção

  ANTES

DEPOIS

Dica!i
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Adesivo superior
Flexível RVDK ®  
M 21 Classic

Placas de construção
RVDK ®  BP  



Revestimento de banheiras

Disponível em diferentes tamanhos e espessuras

   ANTES

DEPOIS

Dica!i
✔ Não é necessário reforço adicional 

para o revestimento.
✔ Use RVDK FP Flex-Board para
 criar revestimentos em
 forma redonda.
✔ Aplique o silicone RVDK S 5 

Supax para selar as bordas 
 superiores das tábuas BT.
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WE Revestimento
[Lado]

WE Revestimento
[Frente]

Selante de Silicone
RVDK  S 5  Supax

RVDK WE  
Revestimento banheira



RVDK Bandejas de chuveiro

Bandejas de chuveiro
Combinando design estético, desempenho funcional
 �exibilidade personalizada!
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Linha de drenagemPonto de drenagem

Revestimento
impermeável

Malha de �bra de vidro

XPS Espuma

Revestimento à base 
de cimento

 RVDK Revestimento de superfície do chuveiro
•  A funcionalidade e a segurança são críticas quando

se trata de sistemas de chuveiro nivelados.

•  RVDK nas nossas bandeja de chuveiro incorpora 50 anos
 de experiência e experiência de revestimento de uma 

maneira particularmente impressionante, levando 
em consideração a funcionalidade e a segurança.

•  Os sistemas de revestimento tecnologicamente
avançados da RVDK levam a soluções tecnologicamente
superiores, práticas e seguras para ambientes húmidos. 

 É o revestimento que garante a superioridade.

Com a sua própria queda pré-formada embutida, pronta para receber telhas,  
as bandejas de chuveiro RVDK fornecem um nível de piso, base de chuveiro sem barreiras, 
combinando design estético com desempenho funcional e ventilação personalizada �exível.

Revestimento
tecnicamente
Superior



RVDK Bandejas de chuveiro - Chuveiros no nível do chão + desempenho de nível superior

Pré-formado com queda embutida,
pronto para receber telhas

Dimensionalmente estável

Leve, facilidade 
de manipulação

Quick and easy 
e fácil

Resistente a mofo

Adaptação personalizada �exível
às condições do site

Estrutura robusta 
e durável

100 ‰ impermeável

Disponível em uma variedade
de tamanhos

Nível de piso, base de chuveiro
sem barreira

Acesso fácil em cadeira de rodas

Principais Benefícios
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RVDK  
Bandeja de chuveiro

Bandeja de chuveiro Aplicações

Chuveiro no nível do chão - com dreno de linha

   ANTES

DEPOIS
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Dica!i
✔ O conjunto de vedação da 
bandeja de ducheiro também
     está disponível: é su�ciente
              para instalar um elemento de 
chão, incluindo os respectivos 
elementos de parede.

RVDK ® LD
Linha de drenagem com canal 

de aço inoxidável de alta qualidade 
 e excelentes propriedades

RVDK ® BA-L
Drenagem de linha

Abdichtungskompetenz & 
Sekundärentwässerung in Einem!

BPS

BPS - competência de impermeabilização
+ drenagem secundária de água

Impermeabilização �exível               RVDK®  MD 1 Speed
e �ta de vedação do              RVDK ®  SB 78  
sistema acessórios



✔ Com o auxílio da
Botament ®  BP Boards 
As áreas de chuveiro podem 
ser criadas de forma
muito fácil e segura.

Chuveiro no nível do chão - com drenagem do ponto

Sistemas de drenagem 
e drenos de drenagem
e coberturas de alta 
qualidade estão 
disponíveis mediante 
solicitação.

RVDK ® PD Central  RVDK ® PD O�set

   ANTES

DEPOIS

Instalação rápida e fácil

Dica!i
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Fita de vedação �exível para           RVDK ®  MD 1 Speed
Impermeabilização e sistema         RVDK ®  SB 78  
selante + acesórios



Oferece aos arquitetos e designers de interiores muitas possibilidades criativas para criar 
efeitos impressionantes para chuveiros e ambientes húmidos

O design de superfície 
novo e inovador para
áreas húmidas!

RVDK - Sistema de Decoração
Projete os seus chuveiros ou os projetos da sala molhada no aspecto concreto 
 urbano contemporâneo ou na so�sticada aparência de renderização suave. 
Os sistemas de decoração RVDK oferecem um máximo de liberdade de design
e resultam em efeitos surpreendentes em quase qualquer tipo de substrato.

RVDK ®  
Sistema de decoração

Acabamento sem juntas e sem costura

Aplicar diretamente em telhas

Higiénico e fácil de limpar

Superfície impermeável

Pinte sobre, não precisa retirar

Principais benefícios
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Espaço de convivência
Décor                            

Criar um olhar urbano

para áreas húmidas

Look em cimento                           ✔ ✔   ✔

Look rendimento
  

 ✔ ✔ 

  

áreas húmidas 
Resistente a humidade

Chuveiros
Repelente de água

 



Cimento é agora um trend! - a estrutura do RVDK ®  BO Concrete Look faz
qualquer parede, seja no salão, no quarto ou na casa-de- banho, parece um autêntico muro de 
cimento industrial.

Superfície extremamente lisa - RVDK Sistema de decoração ®  BO Look Renderizado
atinge uma superfície ultra-suave até o nível de qualidade Q4 e oferece uma gama de cores 
quase ilimitada.
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Design de cimento

Look Renderizado



RVDK  Aplicações

Design de cimento

Crie um visual moderno e urbano com chuveiros de design concreto e salas molhadas.
RVDK - Sistemas decorativos dá-lhe a liberdade de criar efeitos impressionantes como 
este em quase todos os substratos.
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RVDK ®  
Sistema de decoração



Design em cimento

Pasta selante
 DF 9R/ DF 9S*

Recheio de suavização
à base de cimento 

 Renovation GS 4

Primer plano de ação profunda 
®  D 11  

Cimento cinzento Anthrasite Cinzento branco Cinzento médio Cinzento médio
Cimento cinzento Cinzento branco

Anthrasite-
Cinzento médio

Design de cimento 
BO

(disponível em diferentes cores
e desenhos de superfícies)

PU Selante
PU PU SSelante

PU

Recheio de alisamento
baseado em cimento 

 
Renovation GS 4

Primer de ligação
 D 15  

Design de cimento
BO

 

Pasta selante
 DF 9R/  DF 9S

Aplicar

directamente

nos azulejos!

Aplicar diretamente em telhas

RVDK®  BO on 
em pedreiras / gesso mineral

PU Selante
PU

Fita de Reforço Conjunto
 GS 12

Design de cimento
BO

  
 

Pasta selante
 DF 9R/ DF 9S*

 RVDK BO   
Placas de construção

A ótica RVDK BO, de aparência real
e intemporal, permite o design
de superfície individual em todas
as áreas húmidas.

RVDK®  BO em azulejos
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As aplicações acima mencionadas são construções especiais que �cam fora dos projetos padrão.     
           

* O sistema de impermeabilização RVDK DF 9 R / S não é necessário para salas que não sejam salas molhadas.
Dica geral: use revestimento de reforço RVDK GS 98 em áreas com potencial de formação de �ssuras.

Cimento cinzento



O RVDK - Décor System RVDK - BO Rendered Look atinge uma superfície ultra-suave até o nível
de qualidade Q4 e oferece uma gama de cores quase ilimitada.
Resultados versáteis e coloridos!

RVDK - Sistema de decoração Aplicações
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RVDK ®  
Sistema de decoração

Look Renderizado



Fita de Reforço Conjunto

Look renderizado

Recheio de suavização
à base de cimento

 
Renovation GS 4

Primer plano de ação profunda 
®  D 11  

 GS 12

 
 

Renovation GS 4

 
Renovation GS 4

Primer de ligação
 D 15  

RVDK ®  SO 
em pedreiras / gesso mineral

RVDK ®  SO   
em RVDK ® Placas de construção

RVDK ®  SO em azulejos

As aplicações acima mencionadas são construções especiais que �cam fora dos projetos padrão.

Aplicar diretamente em telhas
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Aplicar

directamente

nos azulejos!

Recheio de suavização
à base de cimento

Recheio de suavização
à base de cimento



RVDK Acessórios
Uma ampla gama de acessórios está disponível para garantir 
a solução de sala úmida com o melhor desempenho!

Uma gama completa de �xações, �tas, selantes, adesivos, compostos de nivelamento
e enchimentos completa a oferta.

RVDK ®  Multistar
Adesivo de telha multifuncional 
RVDK ®  M 200
Argamassa multifuncional
RVDK ®  M 21Classic
Adesivo superior �exível

RVDK ®  SB 78
RVDK ® Fita adesiva de acessórios
para vedação de extremidades 
e juntas de canto em áreas húmidas

RVDK ®  DF 9S & Botament ®  DF 9R  
Eléctrodos de água compostos sobre  azulejos
e coberturas de pedra natural

RVDK Acessórios

RVDK ®  GS 12
Estrutura de reforço para
juntas de topo
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A força da oferta de soluções RVDK em sala molhada é no sistema total.  Com base na 
experiência da RVDK em produtos químicos de construção e pesquisa e desenvolvimento 
extensivos, a gama RVDK Acessórios fornece especi�cadores, contratados e clientes
com a garantia de uma solução de sala úmida, que continuará a funcionar por muitos anos.

Fornece tudo o que precisa para ajudar a completar o seu projeto de área húmida.
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RVDK ®  BP

RVDK ®  BP

RVDK ®  BP

RVDK ®  BP

RVDK ®  BP

RVDK ®  BP

RVDK ®  BP

RVDK ®  BP

RVDK ®  BP

RDVK ®  BP

RVDK ®  BP

RVDK ®  BP

RVDK ®  BP

RVDK ®  BP

1200 x 600 mm [4 mm]

1200 x 600 mm [6 mm]

1200 x 600 mm [10 mm]

1200 x 600 mm [12,5 mm]

1200 x 600 mm [20 mm]

1200 x 600 mm [30 mm]

1200 x 600 mm [40 mm]

1200 x 600 mm [50 mm]

2600 x 600 mm [10 mm]

2600 x 600 mm [12,5 mm]

2600 x 600 mm [20 mm]

2600 x 600 mm [30 mm]

2600 x 600 mm [40 mm]

2600 x 600 mm [50 mm]

120

130

80

65

40

30

20

18

50

50

50

36

36
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Nome Produto Comp x Larg x Profund

Comp x Larg x Profund

Palete EAN

Painel de suporte de azuleijo de poliestireno
extrudido leve, isolante e impermeável com
revestimento superior à base de cimento.

RVDK ®  BP 
Placas de construção

RVDK ® 

FP Flex Placa S20
1200 x 600 mm (20 mm) 30 4030905131710

Nome Produto

Nome Produto

Comp x Larg x Profund

Comp x Larg x Profund (espess)

Palete

Palete

EAN

RVDK ® 

FP Placa �exível

RVDK ®  RK 15x15
RVDK ®  RK 20x20
RVDK ®  RK 30x30
RVDK ®  RK 20x40

2600 x 150 x 150 mm (20 mm)
2600 x 200 x 200 mm (20 mm)
2600 x 300 x 300 mm (20 mm)
2600 x 400 x 200 mm (20 mm)

64
40
40
40

4030905130072
4030905130089
4030905130096
4030905130102

EAN

Placas de suporte de azulejos em forma 
de L, prontas e leves, para cobertura
de tubos rápida e fácil.

RVDK ®  RK 
Unidade de ângulo

RVDK ® RK-U S20  
8x12x8

RVDK ® RK-U S20  
20x20x20

1200 x 80 x 120 x 80 mm [20 mm]

1200 x 200 x 200 x 200 mm [20 mm]

80

40

4030905131727

4030905131734

Nome Produto Palete EAN

Placas de suporte de azulejos em 
forma de U, prontas e leves, para uma
cobertura de tubos rápida e fácil.

RVDK RK-U ® 

Unidade de ângulo

Resumo do Produto Placas de construção

4030905130447

4030905131635

4030905130294

4030905131642

4030905131659

4030905131666

4030905131673

4030905131680

4030905130294

4030905131697

4030905130041

4030905130058

4030905130188

4030905130065 

Nome Produto Comp x Larg x Profund

Comp x Larg x Profund

Palete EAN

RVDK ®  WC
Completely 
prepared 
mounting kit 
consists of:

 1 x  Placa frente
1200 x 600 x 20 mm

3 x  Placas lado
200 x 600 x 20 mm
20 x Arruelas de 
montagem

15 4030905131741

RVDK ® Elemento pré-fabricado para 
revestimentos de sanitas de parede.

RVDK ® WC
Set Universal

RVDK ® WE 
Bath Cladding [Frente]

RVDK ® WE 
Bath Cladding [Lado]

RVDK ® WE 
Bath Cladding [Lado]

760 x 600 mm [30 mm]

1800 x 600 mm [30 mm]

2100 x 600 mm [30 mm]

30

30

30

4030905131758

4030905131765

4030905131772

Nome Produto Palete EAN

Painel de revestimento de azulejos para
revestimento de banheira pré-cortado
e impermeável para fácil e rápida 
instalação

RVDK WE ® 

Revestimento de banho

WE Bath Cladding 
[Front]

WE Bath Cladding  
[Side] 

30

Placa de suporte de azulejos de 
poliestireno extrudido �exível para 
criar formas e estruturas arredondadas.



RVDK ®  LD   900 x   900
RVDK ®  LD 1000 x 1000
RVDK ®  LD 1200 x   900
RVDK ®  LD 1200 x 1000
RVDK ®  LD 1800 x   900

  900 x   900 mm [30 mm]
1000 x 1000 mm [30 mm]
1200 x   900 mm [40 mm]
1200 x 1000 mm [40 mm]
1800 x   900 mm [40 mm]

10
10
10
10
10

4030905132175
4030905132182
4030905132199
4030905132205
4030905132830

EAN

Planta de drenagem de chuveiro sem nível de piso, 
com inclinação bilateral em excelente qualidade
de aço inoxidável com cobertura de aço inoxidável
 reversível.

Drenagem de linha
RVDK LD ®

Resumo do Produto Bandejas de chuveiro
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Chão de entrada com poliestireno  
extrudido, sem piso, sem barreiras, 
com revestimento impermeável superior
para nova construção e renovação. 

RVDK ® PD C   900 x  900
RVDK ® PD C 1000 x1000
RVDK ® PD C 1200 x1200
RVDK ® PD C 1200 x  900
RVDK ® PD C 1400 x  900
RVDK ® PD O 1800 x  900

  900 x   900 mm [40 mm]
1000 x 1000 mm [40 mm]
1200 x 1200 mm [40 mm]
1200 x   900 mm [40 mm]
1400 x   900 mm [40 mm]
1800 x   900 mm [40 mm]

20
20
20
20
20
20

EAN

O�set 
Dreno
[PD O]

Dreno
Central
[PD C]

4030905132212
4030905132236
4030905132243
4030905132229
4030905132816
4030905132250

RVDK PD ®

RVDK ®  BA-P V50
RVDK ®  BA-P H50

Vertical DN 50
Horizontal DN 50

69
68

4030905132434
4030905132441

Description EAN

BA-P Point Drainage

Horizontal DN 50
[BA H]

Drenagem de �anco de ponto usado
junto com placas de chuveiro PD.

Botament ®

Vertical DN 50
[BA V]

RVDK ®  
BA-L H35

RVDK ®  
BA-L H50

RVDK ®  
BA-L V50

1

1

1

4030905131789

4030905131796

4030905131802

EAN

Drenagens para placas de drenagem RVDK LD 
Line.

Drenagem de linha
RVDK BA-L ®

Horizontal DN 50
Siphon 35 mm

Horizontal DN 50 
Siphon 50 mm

Vertical DN 50/75
Siphon 50 mm

RVDK ®  LD-I   900 x   900
RVDK ®  LD-I 1200 x   900
RVDK ®  LD-I 1200 x 1000

  900 x   900 mm [76 mm]
1200 x   900 mm [79 mm]
1200 x 1000 mm [79 mm]

10
10
10

4030905132267
4030905132274
4030905132281

EAN

Chão de entrada com poliestireno extrudido,
sem piso, sem barreiras, com drenagem integrada. 

Drenagem de linha
RVDK LD-I ®

Bandejas de chuveiro

Unit

 

Comp x Larg x Profund Comp x Larg x Profund

Comp x Larg x Profund

Comp x Larg x Profund

Nome Produto

Nome ProdutoNome Produto

Nome Produto

Nome Produto

Palete

Palete

Palete

Palete
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Resumo do Produto  

Unidade

Unidade

RVDK ®  PR 1000, Profile Floor, versão mão direita
RVDK ®  PR 1000, Profile Floor, versão mão esquerda 

RVDK ®  PR 1200, Profile Floor, versão mão direita
RVDK ®  PR 1200, Profile Floor, versão mão esquerda 

RVDK ®  PR 1800, Profile Floor, versão mão direita
RVDK ®  PR 1800, Profile Floor, versão mão esquerda 

RVDK ®  PR 1000, Profile Wall, versão mão direita
RVDK ®  PR 1000, Profile Wall, versão mão esquerda 

RVDK ®  PR 1200, Profile Wall, versão mão direita
RVDK ®  PR 1200, Profile Wall, versão mão esquerda 

RVDK ®  PR 1800, Profile Wall, versão mão direita
RVDK ®  PR 1800, Profile Wall,versão mão esquerda  

RVDK ®  PR 1000, Profile Floor, versão mão direita
RVDK ®  PR 1000, Profile Floor, versão mão esquerda 

RVDK ®  PR 1200, Profile Floor, versão mão direita
RVDK ®  PR 1200, Profile Floor, versão mão esquerda 

RVDK ®  PR 1800, Profile Floor, versão mão direita 
RVDK ®  PR 1800, Profile Floor, versão mão esquerda 

RVDK ®  PR 1000, Profile Wall, versão mão direita
RVDK ®  PR 1000, Profile Wall, versão mão esquerda 

RVDK ®  PR 1200, Profile Wall, versão mão direita
RVDK ®  PR 1200, Profile Wall, versão mão esquerda 

RVDK ®  PR 1800, Profile Wall, versão mão direita
RVDK ®  PR 1800, Profile Wall, versão mão esquerda 

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

4030905131819
4030905131826

4030905131833
4030905131840

4030905131857
4030905131864

4030905131871
4030905131888

4030905131895
4030905131901

4030905131918
4030905131925

4030905132052
4030905132069

4030905132076
4030905132083

4030905132090
4030905132106

4030905132113
4030905132120

4030905132137
4030905132144

4030905132151
4030905132168

EAN

EAN

Profícios com inclinação correspondente, permitem 
um acabamento técnico e visualmente perfeito.

Plataformas PR-Wall
& Floor Slope Wedges

RVDK ® 

1000 x 10 mm
1000 x 10 mm

1200 x 10 mm
1200 x 10 mm

1800 x 10 mm
1800 x 10 mm

1000 x 10 mm
1000 x 10 mm

1200 x 10 mm
1200 x 10 mm

1800 x 10 mm
1800 x 10 mm

1000 x 12 mm
1000 x 12 mm

1200 x 12 mm
1200 x 12 mm

1800 x 12 mm
1800 x 12 mm

1000 x 12 mm
1000 x 12 mm

1200 x 12 mm
1200 x 12 mm

1800 x 12 mm
1800 x 12 mm

Bandejas de chuveiro

Nome Produto

Nome Produto

Comp x Espess

Comp x Espess



Resumo do Produto  Sistema de decoração

1 L
5 L

10 L

6/Embal
64/Palete
40/Palete

4030905070033
4030905070040
4030905070057

Nome Produto Lata Embalagem EAN

O RVDK D 11 é um iniciador para a 
preparação de substratos absorventes 
de telha, compostos de �ltração, para a 
aplicação subsequente de adesivos rendas 
ou tintas nas áreas interiores e exteriores.
  

RVDK ®  D 11
Primer plano de ação 
profunda  

RVDK ®  D 15
RVDK ®  D 15

1 kg
5 kg

6/Embal
33/Palete

4030905070088
4030905070095

Nome Produto Balde Embalagem EAN

RVDK ®  D 15
Primer

RVDK ®  Renovation GS 4
RVDK ®  Renovation GS 4

RVDK ®  M 200 4 kg
20 kg

25 kg 4/Alumínio
40/Palete

40/Palete 4030905102222
4030905102215

4030905060379

Nome ProdutoNome Produto SacoSaco EmbalagemEmbalagem EANEAN

Argamassa multifuncional de um componente, 
hidratante com uma ampla gama de opções
de aplicação. Entre outros, é adequado para
o nivelamento de substratos em áreas 
 interiores e exteriores, para o fechamento de
lacunas em paredes e pavimentos, para a
aplicação de telhas e lajes e para a ligação 
de blocos e tijolos.

 

RVDK ®  
Renovação GS 4  

Recheio de suavização
à base de cimento

RVDK ®  M 200
Argamassa multifuncional

RVDK ®  GS 98 50 x 1m 1 4030905020007

Nome Produto Tamanho Rolo EAN

RVDK ®  GS 98

33

RVDK ® PU Selante sf
(matt) 

RVDK ® PU Selante sf 
(gloss)

RVDK ® PU Selante sf
(matt) 

RVDK ® PU Selante sf 
(gloss)

1 kg

1 kg

4 kg

4 kg

6

6

1

1

54420050116008

54430050116008

54420050176008

54430050176008

Nome Produto Lata/Balde Unidade EAN

RVDK ®  PU 
Specialised Sealant

Package Sizes:

•  1kg Lata

•  4kg Balde

RVDK ® BO Betonoptik
branco cinzento

RVDK ® BO Betonoptik
cimento cinzento

RVDK ® BO Betonoptik
cinzento médio

RVDK ® BO Betonoptik
anthracite

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

1

1

1

1

4002019452579

4002019452678

4002019452777

4002019452876

Nome Produto Balde Unidade EAN

RVDK ®  BO 
Concrete Look

RVDK ®  D 11
RVDK ®  D 11
RVDK ®  D 11

RVDK ®  GS 12 12 x 0,12 m 1 4002019000688

Nome Produto Tamanho Rolo EAN

 

RVDK ®  GS 12

Também pode ser usado em compostos 
de nivelamento e de enchimento. O RVDK 
D 15 é um iniciador para a preparação de 
substratos suaves e não absorventes para 
a aplicação subsequente de adesivos e 
compostos de �ltração em áreas interiores.
  

A renovação da RVDK GS 4 é um 
dispositivo de limpeza modi�cado para 
polímero de um componente, fácil de 
manusear, para a fabricação de 
superfícies lisas, mesmo de parede e 
teto, em áreas interiores e exteriores.

Construção de fendas, material 
reforçado com �bra de vidro. 
Resistente a álcalis.

RVDK GS12 Malha reforçada com �bra 
de vidro para juntas de vedação.

RVDK PU: Respirável, selante 
especializado de 2 componentes para 
RVDK -Systems BO Concrete Design e 
RVDK SO Renovation GS 4.

Emplastro especializado para design de 
aparência de concreto autêntico para 
uso em áreas húmidas.



Emplastro especializado para design de 
aparência de concreto autêntico para 
uso em áreas húmidas.

O RVDK SB 78 é uma �ta de vedação 
elástica altamente resistente a 
rasgar para selar juntas em áreas 
húmidas.

É um vedante composto usado sob azulejos, tanto em 
áreas interiores como exteriores. O produto é 
adequado para aplicação em áreas húmidas, bem 
como em varandas e terraços.

O RVDK M 21 Classic é um adesivo de camada �na 
�exível para a �xação de quase todos os revestimentos 
de parede e �ocos de cerâmica e tecnologia de �uxo é 
particularmente fácil e suave para manusear.

É um azulejo multi-funcional leve e reduzido a 
poeira e adesivo de pedra natural para a instalação 
de quase todas as pedras naturais, bem como 
revestimentos de paredes e revestimentos cerâmicos 
em áreas interiores e exteriores.

É um adesivo de azulejos multifuncional e leve, que 
pode ser usado como um adesivo de cama �na, de 
cama média e de caldeiras e como composto de 
nivelamento em áreas interiores e exteriores. Devido 
ao �uxo de ar, a tecnologia RVDK é 
particularmente fácil e fácil de manusear.

Para a selagem de superfície 
conjunta e sem costura de quartos 
molhados em azulejos. Aperfeiçoe a 
adesão aos adesivos de azulejos 
minerais.

A membrana é um vedante compósito universal usado 
em telhas e revestimentos de pedra natural, tanto em 
áreas interiores como exteriores. O produto é adequado 
para o processamento de água de áreas de paredes e 
pavimentos em zonas privadas ou comerciais e também 
pode ser usado para selar áreas que estão sujeitas a 
cargas de água pesada relacionadas à exposição 
química, como por exemplo em cozinhas de cantinas.

34

25 kg 40 4030905060126

Saco EAN

O RVDK M 50 Classic é um �ltro de �utuação auto-espalhante 
usado para nivelar substratos em áreas interiores e exteriores.

RVDK ®  DF 9S/R

RVDK ®  
DF 9R/DF 9S
Pasta selante

RVDK ®  DF 9S 
spreadable

RVDK ®  DF 9S
spreadable

RVDK ®  DF 9R
rollable

RVDK ®  DF 9R
rollable

RVDK ®  DF 9R
rollable

12 kg

21 kg

5 kg

12 kg

21 kg

30

16

54

30

16

4030905050011

4030905050318

4030905050844

4030905050233

4030905050301

Balde EAN

RVDK ®  M 21 Classic
RVDK ®  M 21 Classic

5 kg
25 kg

4030905080230
4030905080223

96
40

Nome Produto Saco Palete EAN

RVDK ®  M 21 Classic
Aderente superior �exível

Resumo do Produto  Acessórios

  

RVDK ®  MD 1 Speed 20 kg 40 4030905050493

EAN

RVDK ®  SB 78 
Fita sistema

Rolo 50 m,
12 cm largura

1 4030905050561

Embalagem Rolo EAN

RVDK ®  SB 78
System Tape

Internal Corner
External Corner 
Sealing Collar

120 x 120 mm
Sealing Collar

425 x 425 mm

10 Unit
10 Unit
25 Unit

10 Unit

1
1
1

1

4030905050578
4030905050585
4030905050592

4030905050608

EAN

RVDK SB 78 Acessórios para a vedação 
das bordas das juntas.

®

RVDK ®  SB 78 
Acessórios

RVDK ®

RVDK ®

RVDK ®

15 kg

3 kg
15 kg

40

4/Foil
50/Pallet

4030905080445

4030905081220
4030905080506

EAN

EAN

RVDK

RVDK ONE ®

Adesivo multi-funcional de 
azulejos e pedras naturais

RDVK ®  AE Selagem e desacoplamento

 

RVDK ®  AE
Membrana de Selagem & 
Desacoplamento

RVDK ®  AE
RVDK ®  AE

10 x 1 m
30 x 1 m

1 (25/Pallet)
1 (16/Pallet)

4030905131420
4030905130591

EAN

RVDK ®  M 50 Classic

RVDK ®  M 50 Classic
Composto de nivelamento 
até 20 mm

RVDK ®  MD 1 SPEED
Impermeabilização �exível

 

Colour: Cream

 

Nome Produto Nome Produto

Nome Produto

Nome Produto

Nome Produto

Nome Produto

Nome Produto

Nome Produto Saco

Saco

Saco

Embalagem

Embalagem

Palete Palete

Palete

Palete

Embalagem

Rolo



Fine Speed   é uma lixiviação multiuso. Uma 
argamassa de articulação aplicável versátil, 
especialmente adequada para materiais de 
qualidade superior, que são ligeiramente 
absorventes e não absorventes, tanto em áreas 
interiores como exteriores.Depois da parede e do 
tempo da torre Hightech Speed   Technology. A 
Velocidade �na e a superfície lisa fornecem o 
acabamento perfeito, especialmente no caso de 
zonas exclusivas de parede e piso.

O retalho multiuso multifunções CG2 WA é uma 
argamassa articulada versátil, especialmente 
adequada para materiais de qualidade superior que 
sejam absorventes e ligeiramente absorventes nas 
áreas interior e exterior.

O diamante é uma resina de reação de reações 
múltiplas 2 c para revestimentos de paredes e 
pavimentos em áreas interiores e exteriores para 
largura de juntas entre 2 e 10 mm. Ao lado das áreas 
de aplicação típicas no setor industrial e de objeto, o 
material é, dentre outros, adequado para revestimen-
tos de pó de própio, como, por exemplo, em centros 
de bem-estar ou exposições devido à força 
revolucionária das cores.KTW / KSW - Aprovação!

S 5 SUPAX O silicone de vedação é usado para 
produzir juntas de dilatação elástica e juntas de 
conexão em vidro, esmalte e cerâmica em instalações 
sanitárias e áreas húmidas.

A base é uma argamassa polivalente, uma argamassa 
�xa de ajuste rápido, adequada para uma vasta gama 
de áreas de aplicação e para a aplicação de pasta em 
ambos os ambientes e a conclusão de grandes 
paredes e zonas de fundo é possível dentro de um 
tempo minimizado.

Resumo do Produto  Acessórios
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5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg
5 kg

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

96
96
96
96
96
96
40
40
40
40
40
40

4030905094510
4030905094541
4030905095098
4030905094572
4030905094602
4030905094633
4030905094534
4030905094565
4030905095111
4030905094596
4030905094626 
4030905094657

EAN

 

 

RVDK ®  Base

RVDK ®  Base - sand grey
RVDK ®  Base - silver grey
RVDK ®  Base - concrete grey
RVDK ®  Base - grey
RVDK ®  Base - titanium grey
RVDK ®  Base - anthracite
RVDK ®  Base - sand grey
RVDK ®  Base - silver grey
RVDK ®  Base - concrete grey
RVDK ®  Base - grey
RVDK ®  Base - titanium grey
RVDK ®  Base - anthracite

4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg

15 kg
15 kg
15 kg
15 kg
15 kg

96
96
96
96
96
96
96
96
40
40
40
40
40

4030905094664
4030905094695
4030905094725
4030905094756
4030905094787
4030905094817
4030905094831
4030905094855
4030905094688
4030905094718
4030905094749 
4030905094770
4030905094800

Saco EAN

 

RVDK ®  Fine

M ®  Fine - white
M ®  Fine - pergamon
M ®  Fine - silver grey
M ®  Fine - manhattan
M ®  Fine - grey
M ®  Fine - titanium grey
M ®  Fine - anthracite
M ®  Fine -   bahama beige
M ®  Fine - white
M ®  Fine - pergamon
M ®  Fine - silver grey
M ®  Fine - manhattan
M ®  Fine - grey

4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg

20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg

96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
40
40
40
40
40
40
40
40
40

4030905094879
4030905094909
4030905051100
4030905094930
4030905094961
4030905094992
4030905095029
4030905095043
4030905095067
4030905095081
4030905094893 
4030905094923
4030905051124
4030905094954
4030905051094
4030905094985
4030905095012
4030905095159
4030905095142

Nome Produto Palete EAN

RVDK ®  Fine Speed

®  FineSpeed - white
®  FineSpeed - pergamon
®  FineSpeed - sand grey
®  FineSpeed - silver grey
®  FineSpeed - manhattan
®  FineSpeed - grey
®  FineSpeed - titanium grey
®  FineSpeed - anthracite

®   FineSpeed  -  bahama beige
®  FineSpeed - cacao
®  FineSpeed - white
®  FineSpeed - pergamon
®  FineSpeed - sand grey
®  FineSpeed - silver grey
®  FineSpeed - concrete grey
®  FineSpeed - manhattan
®  FineSpeed - grey
®  FineSpeed - anthracite
®  FineSpeed - titanium grey

4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg
4 kg

54
54
54
54
54
54
54

4030905110814
4030905110807
4030905110845
4030905110821
4030905110791
4030905110784
4030905110852

Balde EAN

 

RVDK ®  Diamond

RVDK ®  Diamond - white
RVDK ®  Diamond - sand grey
RVDK ®  Diamond - silver grey
RVDK ®  Diamond - grey
RVDK ®  Diamond - anthracite
RVDK ®  Diamond - cacao
RVDK ®  Diamond - stardust

RVDK ®  S 3 Supax
Silicone de pedra natural

300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4030905101379
4030905101393
4030905101416
4030905101584
4030905101430
4030905101454
4030905101539
4030905101478
4030905101492
4030905101546

EAN

Usado para produzir juntas elásticas de expansão e 
conexão, especialmente para mármore e outras pedras 
naturais.

RVDK ®  S 5 - white
RVDK ®  S 5 - pergamon
RVDK ®  S 5 - silver grey
RVDK ®  S 5 - concrete grey
RVDK ®  S 5 - manhattan
RVDK ®  S 5 - grey
RVDK ®  S 5 - titanium grey
RVDK ®  S 5 - anthracite
RVDK ®  S 5 - bahama beige
RVDK ®  S 5 - cacao

300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml
300 ml

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6

4030905130737
4030905130751
4030905130768
4030905131628
4030905130850
4030905101584
4030905130935
4030905130959
4030905130973
4030905130997
4030905131055
4030905131093
4030905131178

Cartucho EAN

RVDK ®  S 5 Supax

RVDK ®  S 5 - transparent
RVDK ®  S 5 - white
RVDK ®  S 5 - pergamon
RVDK ®  S 5 - sand grey
RVDK ®  S 5 - silver grey
RVDK ®  S 5 - concrete grey
RVDK ®  S 5 - manhattan
RVDK ®  S 5 - grey
RVDK ®  S 5 - titanium grey
RVDK ®  S 5 - anthracite
RVDK ®  S 5 - jasmin
RVDK ®  S 5 - bahama beige
RVDK ®  S 5 - cacao

Saco

Saco

Palete

Palete

Palete

Palete PaleteCartucho

Nome Produto

Nome Produto

Nome Produto

Nome Produto Nome Produto

RVDK
RVDK
RVDK
RVDK
RVDK
RVDK
RVDK
RVDK
RVDK
RVDK
RVDK
RVDK
RVDK
RVDK
RVDK
RVDK
RVDK
RVDK
RVDK




