Solução Integrada Italit
1. Departamento Comercial
• Consultores especializados, adequadamente treinados para atender, informar e esclarecer sobre a
melhor utilização da Unha de Produtos e Serviços Italit para o tipo de obra e necessidades do cliente.

2. Produtos
•
•
•
•
•

Linha de Revestimentos Decorativos Minerais;
Produtos exclusivos para Alvenarias Estruturais;
Unha de Produtos Complementares;
Produtos para Manutenção e Limpeza dos Revestimentos;
Ferramentas exclusivas.

3 . Obras e Serviços
• Departamento de Obras formado por equipe técnica de engenheiros especializados que realizam o
acompanhamento e fiscalização das obras;
• Serviços especializados em recuperação e manutenção dos Revestimentos Decorativos ftal".

4 . Departamento Técnico
• Grupo de consultores técnicos para orientar antes e durante a obra;
• Testes de desempenho em obra ou em laboratórios especializados.

5 . Manutenção e Umpeza
• Atendimento pós-venda ao cliente;
• Unha de produtos biodegradáveis para manutenção e limpeza dos Revestimentos Decorativos Italit;
• Serviço de lavagem de fachadas .

6 . Garantia
• Com estrutura consolidada, a Italit fornece garantia e segurança para seus clientes desde 1995;
• Certificado de Garantia para toda a Unha de produtos e serviços com a marca Ilalit.

7. Lojas
• Moderna e exclusiva rede de lojas Itatil;
• Sistema de atendimento personalizado para cada tipo de obra e necessidade do cliente;
(Construtoras, Engenheiros, Arquitetos, Decoradores e Consumidores finais).

8. SAC
• Serviço de atendimento ao cliente 0800 170885;
• Garantia e segurança dos Produtos e Serviços Itatit.

"Graças a qualidade de nossos produtos, serviços e à confiança de nossos clientes, já executamos
mais de 4.0oo.oo0m' em Revestimentos com a marca Italit."
Conheça nosso Portfólio de obras executadas no site www.italit.com.br.

Revestimentos Minerais Decorativos
(uso externo e interno)

Você já conhece a tecnologia dos Revestimentos Minerais Italit e suas vantagens?
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Em tempos de reflexão sobre os efeitos da ação do homem no meio ambiente, materiais de construção
produzidos segundo os critérios de sustentabilidade ganham espaço no mercado e conquistam a simpatia
do consumidor. A Italft já propõe isso desde 1995, com uma Unha de Revestimentos Decorativos Minerais
para fachadas e interiores, desenvolvida com know-how europeu, que prima pela qualidade, confiabilidade
e durabilidade.

Vantagens dos Produtos Minerais Italit
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Produtos industrializados;
Pigmentados (dispensam o uso de pinturas);
Baixa espessura;
Não descascam nem formam bolhas (pois permitem que
a alvenaria respire, eliminando naturalmente a umidade,
desde que não hajam problemas no substrato);
Alta resistência mecânica;
Alta capacidade de aderência;
Propriedades hidro-repelentes;
Elevada produti'.1dade;
Baixo consumo;
Fácil preparo (basta adicionar água);
Fácil aplicação;
Baixo nivel de odor (não possuem solventes);
Uso externo e interno;
Lavável (manutenção fácil, simples e econômica,
sem agredir o meio ambiente);
Gama de 205 cores;
Valorização estética do imóvel.

Acabamentos disponíveis

travertino

fIocado médio

flocado grosso

raspado

microflocado

minitraver1ino
p.

desempenado

liso

patina

ItaplasC
Descrição Revestimento decorativo projetado para fachadas e interiores com espessura final de 2 a 4mm.
Superfícies de aplicação Reboco, embaço sarrafeado ou desempenado, embaço sarrafeado e feltrado,
massa corrida, concreto, gesso, pinturas existentes em bom estado e acabamentos cimentícios em geral.
Acabamentos Tipo Travertino, Flocado Médio e Flocado Grosso.

MaxcriL

~cril

Descrição Revestimento decorativo projetado para acabamentos sofisticados com espessura final de 2 a 5mm.
Superfícies de aplicação Reboco, embaço sarrafeado e desempenado, concreto, gesso, massa corrida
e acabamentos cimentícios em geral.
Acabamentos Raspado e Rocado Médio.

SalpicreC
Descrição Ideal para acabamento final de obras prediais e residenciais que primam por economia, rapidez
e estética sofisticada. Espessura final de 1,5 a 2mm.
Superfícies de aplícação Reboco, embaço desempenado e feltrado, massa corrida, gesso e
acabamentos cimentícios em geral.
Acabamentos Microflocado e Minitravertino.

Salpicret Pro_
Descríção Versão Profissional para execução do revestimento com malar rapidez. Espessura final de 1 a
1,5mm.
Acabamentos Microflocado e Minitravertino.

.-

PO- -"l"'l -- ..... ...
-..
__

.-

,\ M.

.•

_

liiili

L

'

... ...

- W

MonocreC
Descrição Revestimento de camada única com espessura final de 1 a 1,5mm. Excelente desempenho

e economia.
Superfícies de aplicação Reboco, emboço desempenado €I ou feltrado.
Acabamento Efeito liso desempenado.

Miksa_

miksa

micro rev es 1 i 111 en to

Descrição Microrevestimento mineral para pintura de paredes internas e externas. A Base Preparadora
Miksa é uma fina camada mineral, indicada como base preparadora das supertícies que receberão o
microrevestimento. Proporciona melhor acabamento e menor consumo final. Disponível em duas versões:
Para ãreas internas (Base Preparadora Interna) e áreas externas (Base Preperadora Externa).
Superfícies de aplicação Reboco, ennboço desempenado e feltrado, massa corrida, concreto, gesso,

pinturas existentes em bom estado e acabamentos cimenticios em geral.
Acabamento Uso.

Miksa tipo Pátina_
Descrição

Produto mineral de acabamento, utilizado para modificar a aparência do tijolo à vista,

clareando a supertície para obter um efeito tipo patina de aperência leve e moderna.
Superfícies de aplicação Tijolos aperentes (tijolinho).
Acabamento Efeito tipo patina.

Produtos exclusivos
para Alvenarias Estruturais
(blocos estruturais de concreto, cerâmico ou sflico-calcário)

Os Sistemas Si-Camada Italit eliminam etapas convencionais como emboço, reboco, massa corrida e
pintura, aumentando a velocidade da obra e, consequentemente, reduzindo custos. Define-se por um
sistema único, de alto desempenho, especialmente desenvolvido para revestimento de alvenarias

estruturais. Reúne regularização, proteção e acabamento.

Sistema Bi-Camada / uso externo
Ancorex

ancorex
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+ Reboquartzo Plus . Espessura final: 8 - 12mm

Ancorex_
Revestimento mineral desenvolvido para a execução de fundo de ancoragem e pré-regularização sobre
blocos estruturais.

Reboquartzo Plus_
Revestimento decorativo mineral, projetado, pigmentado, de baixa espessura e alta tecnologia para
aplicação somente sobre Ancorex. Disponivel nos acabamentos: Rocado Médio, Recado Grosso,

Travertino ou Raspado.

Sistema Bi-Camada / uso interno
Ancoplus

+ Estucamento + Miksa / Pint ura . Espessura final: 4 - 9mm

Ancoplus_
Revestimento mineral desenvolvido para a execução de fundo de ancoragem e pré-regularização sobre
blocos estruturais.

Estucamento_
Produto destinado à preparação de paredes para aplicação de pinturas em atvenarias com Ancopius. Tem
como principais vantagens a resistência mecânica e menor absorção de umidade se comparado ao
gesso, diminuindo assim, a possibilidade de fonmação de fungos e bclores.

Produtos Complementares
A linha de Produtos Complementares foi desenvolvida com o objetivD de oferecer aos nossos clientes
soluções que aumentem o desempenho dos Revestimentos Decorativos Minerais Italit.

Restaurador de Substratos (base para os revestimentos decorativosL
Descrição Solução líquida destinada à reconstituição de rebocos desagregados ou fragilizados pelo tempo.
Superfícies de aplícação Rebocos desagregados.

Base Reparadora para Fachadas (base para Miksa e pinturasL
Descrição Revestimento de camada única para reconstituir a base de aplicação de paredes com pinturas.
Superfícies de aplicação Paredes com pintura deteriorada.

Imperveda_
Descrição Revestimento semi-flexível à base de cimento e polímeros, tipo monocomponente,
destinado à impermeabilização.
Superfícies de aplicação Elementos de concreto, alvenaria, floreiras, barrados e rodapés.

Selador para Revestimentos_
Descrição Base para preparação dos substratos que receberão os Revestimentos Decorativos Italit. Possui
baixo niv" de odor (produto isento de so"entes). Proporciona uma economia significativa no custo final.
Superfícies de aplicação Reboco, embaço desempenado e feltrado, concreto, gesso, pinturas
existentes em bom estado e acabamentos cimentícios em geral.

Primer_
Descrição Com alto poder de aderência, o Primer Italit foi desenvolvido especialmente para a
ancoragem dos Revestimentos Decorativos Italit aos elementos construtivos de baixa absorção.
Superfícies de aplicação Concreto, molduras de EPS ou concreto, detalhes construtivos da fachada
de dificil aplicação.

Acquaveda_
Descríção Agente de hidrofugação (repelente à água) de supertícies, com alto poder de penetração,
isento de solventes, para proteger os Revestimentos Decorativos Italit de manchas causadas por
escorrimentos de água das chuvas e da poluição. Não tem brilho.
Superfícies de aplicação Superfícies porosas e absorventes: Revestimentos Decorativos ftalit,
concreto aparente, tijolo aparente, pedras porosas, telhas cerâmicas e ardósia.

Produtos de Limpeza
Unha de produtos de limpeza, biodegradáveis e isento de solventes cloradas, que facilitam a manutenção
e aumentam a durabilidade dos Revestimentos Decorativos Ilafit.

Limpador de Fachadas Liquido_
Descrição Umpador à base de água que elimina sujeiras e manchas superficiais do tipo inorgânica como
fuligens e escorrimentos. O Umpador de Fachadas e Pisos ffalit contém agentes umectantes que
penetram e dissolvem a sujidade, tornando o enxágüe rápido e eficiente.
Superfícies de aplicação

• Fachadas: Revestimentos Decorativos Italit, concreto, argamassas, pecras, tijolos aparentes e azulejos.
• Pisos: de concreto, revestidos com cerâmicas, mármores e pedras em geral.

Limpador de Fachadas Gel_
Descrição Indicado para o tratamento de superticies mais impregnadas, limpando as sujidades inorgânicas acumuladas superficialmente. A forma GEL possibilita ação prolongada e eficaz em locais que tendem
a impregnar mais sujeira, como sacadas e áreas com escorrimentos de chuvas. O Umpador de Fachadas
Gel contém agentes umectantes que penetram e dissolvem a sujidade, tornando o enxágüe rápido e
eficiente. Não precisa de diluição. Pronto para aplicação.
Superfícies de aplicação

• Umpeza localizadas: Sacadas, beirais, pingadeiras, molduras e locais com escorrimento de chuvas.
• Fachadas: com Revestimentos Minerais Decorativos Italit, de concreto, argamassas, pecras, tijolos
aparentes e azulejos.
• Pisos: de concreto, revestidos com cerâmicas, mé.rmores e pedras em geral.

Ferramentas
Criadas e desenvolvidas pela Italn com o objetivos de aumentar as opções de acalbamento, melhorar a
produtividade, rapidez e facilidade de aplicação dos Revestimentos Decorativos Ilalil, oferecendo mais
beleza e sofisticação á sua obra.

Projetor Pneumático de Revestimentos (11Misturador Mecânico (21Chapiscadeira Manual (31Desempenadeira de PVC (41Colher de PVC (51Raspador (61Placa de proteçâo de PVC (7L
Riscador de frisos (81-

