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Nossa experiência
é sua garantia

Uma antiga tradição iniciada em 1710 e em
constante evolução. A primeira empresa a
introduzir em Itália argamassas pré-
doseadas à base de cal e cimento e a
desenvolver a tecnologia em Silo, o sistema
que revolucionou o trabalho nas obras.
Hoje é uma marca líder no setor, um
ponto de referência para todos os
setores da construção.



16 fábricas em Itália
3 filiais em Itália
1 fábrica em Portugal
1 fábrica em Espanha
1 filial em Espanha
3 filiais na Suiça
1 filial em França
1 filial na Inglaterra
1 fábrica no Brasil

Uma presença generalizada no 
territorio para estar sempre perto do 
cliente, garantido fornecimentos e 
serviços pontuais

Grande em recursos
para estar cada vez mais perto
das suas necessidades





Pré-doseados
Rigor – Qualidade - Sustentabilidade

Vantagens:

- Maior controlo de produção

- Qualidade constante

- Resistências conforme a legislação

- Menor desperdício de material

- Arrumação em obra (estaleiro)

Maior eficiência
e controlo de custos em obra



Sistema Integrado

O Sistema Integrado Fassa Bortolo
tem todos os recursos necessários
para um trabalho organizado e
profissional.

Através de um único interlocutor,
satisfaz todas as necessidades do
cliente, garantindo um fornecimento
global, suporte, formação e
assistência técnica.



CALCÁRIO
MARGOSO MARGA ARGILA

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future 

«Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades 
do presente, sem comprometer as necessidades das gerações futuras»

A sustentabilidade não impede que se mantenha a natureza intocada, nem que
se rejeitem os importantes avanços do mundo moderno – como as tecnologias,
ou os meios de transporte. Garantindo a possibilidade de vivências modernas
com valores tradicionais.

Sustentabilidade
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Os materiais utilizados na construção têm um impacto não desprezível, com efeitos 
positivos e negativos, no meio em que se encontram.

O ciclo de vida dos materiais de construção pode ser dividido em 5 fases:

1. Extração de matérias-primas;

2. Produção;

3. Trabalhabilidade e aplicação em obra;

4. Durabilidade, manutenção e substituição;

5. Remoção, demolição, descarte e/ou reciclagem.

Materiais Ecológicos
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A melhor recuperação ambiental e reaproveitamento da área da pedreira em fim de 
vida deve surgir na fase de projeto da pedreira.

Cultura extrativa

Tudo deve ficar como era antes
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O maior impacto é dado nas fases de extração e processamento das matérias-primas.

Pegada de Carbono

Avaliação do ciclo de vida de acordo com o impacto ambiental gerado pelos diferentes processos de produção para:
• Identificar os processos com maior impacto;
• Demonstrar o seu desempenho com dados tão objectivos quanto possível;
• Compensar o CO2 produzido;
• Tentar reduzir as emissões na fonte.

Matéria Prima

Processamento Embalamento

Distribuição

Comércio

Reciclagem
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Cal

Principais aplicações

ConstruçãoIndústria Química Proteção ambientalSiderurgia Agricultura

Cal da Construção

Cal aérea Cal hidráulica

Cal cálcica (CL) Cal dolomítica (DL) Cal formulada (FL) Cal hidráulica natural 
(NHL)

Cal hidráulica (HL)

Ligantes e normativas

Tipos de cal para a construção segundo a Norma Europeia EN 459-1:



Ligantes e normativas

Cal aérea

CALCÁRIO CALCARIO
MARGOSO MARGA ARGILA

Cal 
hidráulica 

natural 
NHL

Cal 
hidráulica 

HL Clinker, cimentos

Cal aérea: a partir de rochas calcárias, endurece apenas 
na presença de ar.

Cal hidráulica: a partir de calcário que contém impurezas 
argilosas, tem a capacidade de endurecer tanto ao ar 
como debaixo de água.

CALCÁRIO CALCÁRIO
MARGOSO MARGA ARGILA



Porquê o uso da Cal Hidratada (Aérea)?

CALCÁRIO MARGA ARGILA

 Permeabilidade ao vapor

 Trabalhabilidade

Modulo de elasticidade

 Retração das argamassas

 Aparecimento de eflorescências

 Aparecimento de fissuras

 Compatibilidade com o suporte
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Reboco Cimentício Reboco de Cal
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Organismos de certificação reconhecidos e independentes

Associação Nacional de Arquitetura Bio Ecológica

Instituto de Certificação Ambiental

Recursos minerais Atividades de mineração com impacto reduzido nos habitats e recursos naturais

Saúde humana
Os produtos e seus componentes não são prejudiciais à saúde humana.
Os produtos apresentam Índice de Radioatividade (I) inferior ao valor de controlo.

Qualidade do 
ecossistema

Os produtos e seus componentes não são perigosos para o meio ambiente.
processo de produção com consumo reduzido de energia, emissões reduzidas para a atmosfera



CALCÁRIO

MARGA

REBOCOS ACABAMENTOSCHAPISCOARGAMASSA
ENCASQUE



Rejuntamento de alvenarias

• Argamassa para alvenaria face à vista

• Argamassa hidrófugada de assentamento 

• Argamassa colorida disponível em 9 cores



Bio chapisco S 650
Biorreboco K 1710

Bioacabamento de saneamento S 605 + FASSANET 160
Produto de acabamento decorativo

Obra Nova Restauro

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

3

4

Ciclo de reboco



a calce aereaReboco desumidificante
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Bio chapisco S 650
Biorreboco macroporoso S 639

Bioacabamento de saneamento S 605 + FASSANET 160
Produto de acabamento decorativo
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Sistema desumidificante
Rebocos Macroporosos – O que são?

Reboco Normal
7% de porosidade

Reboco Macroporoso
25% de porosidade



Sistema desumidificante
Rebocos Macroporosos – O que fazem?

Reboco Normal Reboco Macroporoso
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Obrigado pela atenção
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