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Detergentes, desincrustantes e removedores para limpeza de superfícies

Impermeabilizantes para tratamento de todo o tipo de superfícies porosas
Protetores/impermeabilizantes que não alteram a cor

Produto Designação

DETERACID
Detergente desincrustante ácido, para pavimentos e revestimentos, com cheiro perfumado. Não liberta vapores tóxicos ou corrosivos. 
Aconselhado para remoção de resíduos calcários, no final de assentamento em diversos materiais, tais como barro: grés rústico, klinker, 
grés porcelânico, cerâmica esmaltada e pedras resistentes a ácidos. Suporta várias diluições, mediante o grau de sujidade a remover.

POWERDETERACID
Ácido desincrustante de ação forte para remoção de incrustações difíceis. Não ataca os materiais resistentes a ácido. Aconselhado para a 
lavagem de fachadas.

POWERDETERPLUS
Detergente específico para várias situações. Graças aos seus componentes, o produto atua em diversos tipos de sujidade, mediante a sua 
diluição. Numa diluição muito alta, funciona como detergente de limpeza a fundo em: grés porcelânico, cerâmica esmaltada, mosaico 
hidráulico, barro, grés rústico e pedras não tratadas. Numa concentração maior, pode ser utilizado como decapante de ceras, lavagem de 
pedras no exterior, bem como para retirar manchas em cerâmica e grés porcelânico. Puro, pode ser utilizado para remoção de juntas 
epoxídicas (fazer teste prévio).

POWERDETER
Detergente perfumado específico para limpeza de grés porcelânico, cerâmica esmaltada, mosaico hidráulico, etc. Desencarde facilmente o 
material, removendo as sujidades difíceis. Pode também ser utilizado na lavagem de pedras não resistentes a ácido. O uso regular deste 
produto, mantém as juntas e o material na sua cor original. Produto concentrado, rentável, de fácil utilização e enxaguamento.

NEUTRALDETER
Detergente neutro, muito concentrado para todo o tipo de superfícies, mesmo as mais sensíveis. Recomendado para a limpeza e 
manutenção diária de cerâmica esmaltada, grés porcelânico, pedras polidas e não polidas, barros encerados, grés rústico, mármore 
compacto, mosaico hidráulico, parquet flutuante, linóleo, vinil, etc. Produto aconselhado para limpeza no final das obras, de materiais  
sensíveis, como: mármore compacto, pedras polidas e parquet flutuante. O produto suporta várias diluições, mediante a sujidade a remover.

DETERECO
Detergente ecológico, concentrado, sem cheiro, para todo o tipo de superfícies. Limpa, desengordura e higieniza pedras, barro, mosaico 
hidráulico, grés rústico, grés e outros materiais.

DETERGEL PLUS
Remove substâncias oleosas, poluição atmosférica e sujidades fortes, em materiais porosos como: barro, pedras, mosaico hidráulico, etc. 
Por ser GEL, facilita a limpeza em revestimento.

DETERSOLV
Detergente de base solvente para manchas e ceras de pré-tratamento que, normalmente, aparecem no grés porcelânico. A sua combinação de ácido com solvente, permite 
uma eficácia notável para situações onde outros produtos não conseguem agir. Em alguns casos, resolve, com eficácia, marcas de tardoz na cerâmica resultantes do 
armazenamento. Produto aconselhado para barro tratado em linha, para lavagem antes da aplicação de cera líquida (permite a aderência da cera).

DETEREPOX
Detergente específico para resinas epoxídicas. Produto para utilizar puro e específico para a remoção de resinas epoxídicas. A sua forma em gel facilita a remoção dos 
resíduos em revestimentos. Fazer um teste prévio em pedras ou noutros materiais porosos, para verificar se o produto não vai criar uma mancha permanente no próprio 
material a limpar. O produto pode ser reaplicado até à remoção total das resinas.

DECAPCER
Decapante de ceras de base aquosa. Com grande poder de remoção, não produz espuma, o que facilita a remoção da sujidade decapada. O produto destaca-se pela sua 
eficácia e concentração. Pode ser aplicado puro ou diluído. A superfície deve ser muito bem enxaguada, após a sua utilização.

REMOVSOLV
Removedor de impermeabilizantes ou protetores de base solvente que deixam película. Pode ser utilizado também para a decapagem de ceras em pasta. Produto de base 
solvente. Enxaguar com água.
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Produto Designação

IMPERPRE H2O
Impermeabilizante hidro-repelente, de base aquosa, sem película para aplicar em todos os materiais porosos antes de serem feitas as 
juntas. A sua ação permite que o barro (mecânico, semi/manual e manual), pedra, mosaico hidráulico, etc., não absorva o material com que 
a junta vai ser feita. Pode ser aplicado por pulverização ou trincha. As juntas devem ser feitas após 24horas da sua aplicação. Este produto 
pode ser aplicado no interior e exterior. É compatível com todos os possíveis tratamentos finais a dar no material como acabamento, 
óleo-repelentes e ceras.

IMPERHIDRO H2O
Impermeabilizante hidro-repelente de base aquosa para aplicação em todos os materiais de média/alta absorção, como: barro, ardósia, 
pedra calcária, mármore, mosaico hidráulico, cimento, etc. Excelente repelência de água e humidades. Não deixa película. Deixa respirar o 
material. Pode ser aplicado em pavimentos e revestimentos em interior e exterior, com trincha ou pulverizador. Não altera a cor do 
material. Produto ecológico, de base aquosa e sem cheiro.

IMPERHIDRO SOLV
Impermeabilizante hidro-repelente de base solvente para aplicação em todos os materiais como: barro, ardósia, pedra calcária, mármore, 
mosaico hidráulico, cimento, grés rústico, etc. Excelente repelência de água e humidades. Produto anti-eflorescências salinas, 
nomeadamente no barro. Não deixa película. Deixa respirar o material. 
O produto deve ser aplicado com as superfícies totalmente secas. Pode ser aplicado em pavimentos e revestimentos interior e 
exterior, com trincha ou pulverizador. Não altera a cor do material.

PROTECTOIL H2O
Protetor óleo-repelente de base aquosa sem película, para aplicação em todos os materiais de média/alta absorção como: barro, ardósia, pedra calcária, mármore, mosaico 
hidráulico, cimento, etc. Excelente repelência de gorduras. Não deixa película. Cria uma barreira invisível e duradoura. Deixa respirar o material. Pode ser aplicado em 
pavimentos ou revestimentos em interior e exterior, com trincha ou pulverizador. Não altera a cor do material. Produto  ecológico, de base aquosa e sem cheiro.

PROTECTOIL SOLV
Protetor óleo-repelente de base solvente sem película, para aplicação em todos os materiais como: barro, grés rústico, ardósia, pedra calcária, mármore, mosaico 
hidráulico, cimento, etc. Excelente repelência de gorduras. Não deixa película. Cria uma barreira invisível e duradoura. Deixa respirar o material. Pode ser aplicado em 
pavimentos e revestimentos em interior e exterior, com trincha ou pulverizador. Não altera a cor do material. 
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Ceras para proteção e manutenção de todas as superfícies

Produto Designação

1
CERASATIN
Emulsão resino cerosa, de efeito satinado, para materiais absorventes como: pedra não polida, barro, grés rústico, mármore compacto, mosaico hidráulico, etc. Deixa 
respirar os materiais e é de fácil manutenção. Deve ser aplicado em materiais porosos após a aplicação de um impermeabilizante hidro ou óleo-repelente, reforçando a 
proteção anti-mancha. Aplicar só no interior.

Produtos para mosaico hidráulico manual/mecânico

Produto Designação
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2

PROTECTFLOOR
Protetor hidro óleo-repelente específico para o tratamento de mosaico hidráulico manual/mecâncio e cimento no interior. Disponível nas 
versões mate, satinado e brilhante.

IMPERMH H2O
Impermeabilizante hidro-repelente de base aquosa, para o tratamento de mosaico hidráulico. Não deixa película nem altera a cor do 
material. Pode ser aplicado em interior e exterior.

PROTECTMH H2O
Protetor hidro e óleo-repelente para mosaico hidráulico polido e não polido. Não altera a cor do material. Pode ser aplicado em interior e exterior.

PROTECTMH REAVIVA
Protetor hidro e óleo-repelente de efeito molhado, sem película para mosaico hidráulico não polido. Pode ser aplicado em interior e exterior.
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Impermeabilizantes para tratamento de todo o tipo de superfícies porosas
Protetores/impermeabilizantes que alteram a cor ‘‘aspeto molhado’’

Produto Designação
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PROTECTARDOSIA SOLV
Protetor anti-mancha de aspeto molhado, base solvente, específico para o tratamento da ardósia e pedras de cor preta. Graças à cor preta 
incorporada no produto, o mesmo permite correções no material quando a cor do mesmo for afetada por lavagens ácidas. Esta situação 
ocorre muito nas ardósias pretas nacionais. O produto é de fácil aplicação, não deixa película e dá aspeto molhado aos materiais, sem deixar 
brilho. Pode ser aplicado em interior e exterior. A sua reposição no material tratado ao longo do tempo, é fácil, pelo facto de não deixar 
película, bastando lavar a superfície e reaplicar o produto.

PROTECTPLUS SOLV
Protetor anti-mancha de aspeto molhado. Específico para o tratamento da ardósia, mármore envelhecido, escovado, mármore em geral e 
mosaico hidráulico mecânico. Reaviva a cor dos materiais, conferindo-lhe proteção. Não deixa película, dá aspeto molhado aos materiais, 
sem deixar brilho. Pode ser aplicado em interior e exterior. A sua reposição no material tratado ao longo do tempo, é fácil, pelo facto de 
não deixar película, bastando lavar a superfície e reaplicar o produto.

PROTECTWET H2O
Protetor anti-mancha para barro, pedras absorventes e mosaico hidráulico não polido.  Protege os materiais, reavivando a cor dos mesmos, 
conferindo-lhes um aspeto molhado. Não deixa película, deixa respirar os materiais e facilita a manutenção dos mesmos. O produto pode 
ser aplicado em interior e exterior, mas normalmente, aplica-se mais no exterior. 

PROTECTWETSOLV
Protetor de aspeto molhado, de base solvente para pedras de média/alta absorção. Aconselhado para interior e exterior, em 
revestimentos. Confere aos materiais uma excelente proteção aos agentes atmosféricos. Graças à sua fórmula, penetra nos materiais, não 
existindo o risco de descascar ou esbranquiçar. Resistente aos raios UV.

PROTECTPRO H2O
Protetor reavivante de cor, para tratamento de barro e pedra não polida.  Ajuda na consolidação dos materiais e uniformiza a absorção dos 
produtos aplicados após este produto. Deixa respirar o material, reavivando a sua beleza. O tratamento com este produto é sempre 
finalizado com uma cera de acabamento. Só pode ser aplicado no exterior.
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PROTECTVEGE H2O
Protetor anti-vegetativo de base aquosa para exterior. Funciona sempre como acabamento por cima de um impermeabilizante hidro ou 
óleo-repelente, de base aquosa no exterior, por isso, nunca aplicar o produto só.  A sua fórmula retarda o aparecimento de musgos, algas e 
verdetes em materiais porosos, aplicados no exterior. De fácil aplicação. Não altera a cor do material. Não forma película e deixa respirar o 
mesmo.

PROTECTGRES H2O
Protetor óleo-repelente de base aquosa, específico para grés porcelânico polido. De fácil aplicação, não forma película, nem deixa cheiro no 
ambiente. Protege o material contra diversos tipos de manchas. Fácil de reaplicar, quando necessário, basta lavar o pavimento. Pode ser 
utilizado no interior e exterior.

PROTECTGRES SOLV
Protetor óleo-repelente de base solvente, específico para grés porcelânico polido e pedras polidas. De fácil aplicação, não forma película e 
penetra nos micro-poros do material, protegendo-o contra diversos tipos de manchas. Pode ser aplicado em interior e exterior.

IMPERCRACK
Impermeabilzante hidro-repelente para materiais porosos, para colmatar fissuras até 1mm. Fácil de aplicar, não deixa película e impede a 
absorção de água através das fissuras ajudando, ao mesmo tempo, a consolidar o material. Produto aconselhado para zonas de varandas, 
onde exista o risco de penetração de humidades.

CONSOLPRO
Protetor consolidante para materiais que se estejam a desfazer ou a libertar pó. Entra no material a tratar agregando as partículas e evitando, assim, a sua degradação. Pode 
ser aplicado em interior e exterior. Não deixa película, não altera praticamente a cor do material e permite que respire.



CERAMATE
Emulsão resino cerosa de efeito mate para materiais absorventes como: barro, pedra não polida, grés rústico, mármore compacto, 
mosaico hidráulico, etc. Em materiais amaciados ou pouco absorventes (por ex.: grés porcelâncio não polido), fazer pequeno teste 
antes da aplicação final. Deixa respirar os materiais e é de fácil manutenção. Deve ser aplicado em materiais porosos após a aplicação 
de um impermeabilizante hidro ou óleo-repelente, reforçando a proteção anti-mancha. Aplicar só no interior.

CERASHINE
Emulsão resino cerosa, autobrilhante para materiais absorventes e não absorventes rugosos. De grande resistência ao tráfego, deixa 
um brilho elegante nos pavimentos onde é aplicada. Recomendada para pedra não polida, mármore compacto, barro, grés porcelâncio 
não polido rugoso, mosaico hidráulico, marmorite, linóleo e vinil.  Aplicar só no interior.

CERACOR
Cera de base solvente para tratamento de barro, com várias cores disponíveis: neutra, verde, rosa salmão, castanho e castanho velho. 
Depois de mexida, esta cera fica líquida facilitando em muito a sua aplicação. Graças à sua diversidade de cores, permite alterar a cor 
do barro e dá coloração às juntas. Não forma película, deixa o material respirar e, normalmente, o seu acabamento é feito com cera 
líquida. Aplicar só no interior.

CERAPOL
Emulsão resino cerosa específica para mármores, aglomerados de mármores e outras superfícies polidas, onde existe aderência de 
ceras. Fácil de aplicar e com grande resistência ao tráfego.  Aplicar só no interior.

CERAPASTA
Cera em pasta para tratamento de barro, disponível em várias cores. A sua aplicação é aconselhada em barro de média/alta absorção. 
Deixa um toque sedoso aos pavimentos de barro, facilitando a sua manutenção. Normalmente, aplica-se após um impermeabilizante 
óleo-repelente e o tratamento é finalizado com uma cera líquida com acabamento. Aplicar só no interior.
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Produtos para tratamento, manutenção e limpeza de parquet, móveis 
e outras superfícies de madeira

Produto Designação

CERAPARQUET
Emulsão resino cerosa, específica para parquet envernizado. Devolve a beleza natural do material já com desgaste, sem deixar 
praticamente película. Disfarça pequenos riscos. Aplicar só no interior.

MADEIOLD
Produto para envelhecer madeira. Os diversos tipos de aspeto envelhecido são conseguidos mediante a diluição do produto.

MADEIHIDRO
Impregnante hidro-repelente neutro ou colorado, para madeira colocada no exterior. Utilizar só em revestimentos. Protege a madeira 
das humidades e agressões atmosféricas, deixando respirar a mesma. Disponível em várias cores.

OLEOTRATA
Impregnante protetivo à base de óleo vegetal, específico para o tratamento de qualquer tipo de pavimento de madeira no interior. Não deixa película e deixa respirar  o 
material. Protege o pavimento contra humidades e manchas de vários tipos, tornando fácil a sua manutenção. De grande resistência ao tráfego. O produto está 
disponível em várias colorações, permitindo fazer efeitos únicos. Aplicar só no interior.

OLEODECK
Impregnante protetivo à base de óleo vegetal, para tratamento de madeiras no exterior. Não deixa película e deixa respirar o material. De fácil reaplicação quando 
necessário.  Aplicar só no exterior.

CERAM
Cera para acabamento para pavimentos, revestimentos, mobílias tratadas com óleo no interior. Não forma película. Efeito natural.  Aplicar só no interior.

MANUCERA
Emulsão de cera para a manutenção de superfícies tratadas com óleo e acabamento de cera (CERA M). Renova a proteção superficial do tratamento. Não forma 
película brilhante. Efeito natural.  Aplicar só no interior.

CORSOLV
Pigmento para coloração de óleo de madeira e cera em pasta. Disponível nas cores: branco, preto, amarelo, vermelho, castanho e nogueira.

REMOVOXID
Produto específico para a remoção de oxidações e patines das madeiras no exterior. Atua com eficácia nos diversos tipos de madeiras, devolvendo a sua cor inicial. 
Aplicar só no exterior.
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Produtos para telhas

Produto Designação
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IMPERTELHA
Impermeabilizante hidro-repelente específico para telhas de barro e grés. Não altera significativamente 
a cor do material. Não deixa película. Retarda o aparecimento de fungos e algas.

LAVATELHA
Detergente concentrado forte para a limpeza de telhados, com vários graus de sujidade. Pode ser 
utilizado na máquina de pressão. Com espuma controlada.

Produtos anti-derrapante

Produto Designação

1
QUEDASTOP
Produto anti-derrapante para grés porcelânico polido, cerâmica esmaltada, granito e mármore polido. Não deixa película e só se aplica uma vez. Normalmente, realiza-se 
um teste prévio para se determinar o grau de anti-derrapante que é pretendido e também o efeito que tem sobre a coloração do material. Aplicar no interior e exterior. 



Produtos para remoção de manchas

Produto Designação

REMOVGRAF
Produto específico para remoção de graffitis e tintas de pavimentos. Eficaz contra diversos tipos de graffitis e tintas. Dissolve facilmente 
os mesmos sem criar manchas. Deve ser feito um pequeno teste antes da limpeza total da área, para comprovar a eficácia na remoção 
e para verificar se o produto não ataca o material onde vai ser aplicado. Pode ser utilizado em interiores e exteriores.

REMOVPLUS
Produto em pó para remoção de algas, verdetes e outro tipo de sujidades fortes em diversos materiais no exterior, como: barro, grés 
rústico, pedras polidas, mosaico hidráulico, etc. O produto pode ser misturado em água em várias proporções, mediante o tipo de 
sujidade a remover. Não necessita de ser utilizado todo de uma vez, pode-se ir misturando à medida das necessidades. Excelente para 
branquear pedras.

REMOVNIZ
Pasta especial para a remoção de tintas e vernizes. Por ser um produto muito denso é muito aconselhado para zonas verticais. Dissolve 
tintas e vernizes de vários tipos.

REMOVCOLA
Produto de base solvente, específico para a remoção de cola em todos os tipos de materiais, inclusivé em cerâmicas, pedras, etc. 
Dissolve vários tipos de colas sem atacar os materiais.

REMOVFER
Produto líquido para remoção de ferrugem em cerâmica, pedras polidas, não polidas, grés porcelânico, grés rústico, etc. Reage 
quimicamente com a ferrugem, sem danificar as superfícies, mesmo as polidas.

REMOVFER PÓ
Produto em pó para a remoção de ferrugem e óxidos metálicos. Específico para remover patines de oxidação de muitos tipos de pedras 
expostas aos agentes atmosféricos, renovando o seu aspeto.

REMOVCOR
Produto em pó específico para nódoas de cor em diversos tipos de materiais porosos. Graças à sua fórmula, atua sobre nódoas de cor, 
tipo: café, vinho, coca-cola, sumos, frutas, etc. Por ser um produto em pó, pode ser diluído em várias porções mediante as manchas a 
remover.

REMOVOIL
Produto específico para retirar manchas de gordura, cola e ceras em materiais porosos, tipo: barro, pedras, mosaico hidráulico, 
cimento, etc. Atua eficazmente, sobretudo, em nódoas recentes.

REMOVFU
Dispersão alcalina em pó, recomendada para a remoção de óleo e gorduras de origem animal e vegetal, fumo negro de materiais 
absorventes, etc. Produto em pó, para juntar em água, mediante a quantidade necessária para cada utilização. 
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Produto Designação

DETERMOFO
Detergente específico para a eliminação de mofos e bolores em pinturas e outros materiais onde exista condensação de humidades. 
Não ataca as superfícies pintadas e remove com facilidade os mofos e bolores. Produto em pulverizador, de fácil aplicação.

DETERJUNTA
Detergente específico para a limpeza de juntas encardidas. Não contém ácidos. Devolve às juntas a sua beleza original. Deve ser 
aplicado puro. Não aplicar em juntas de mármores polidos, aglomerados de mármores ou pavimentos encerados. Fazer sempre 
um teste prévio, numa pequena zona, para verificar que o produto não ataca o material onde a junta está feita. Aplicar no interior e 
exterior.

DETERINOX
Creme para limpeza de inox. Excelente poder de limpeza, retarda a oxidação no material. Utiliza-se puro, com a ajuda de um esfregão.

DETERBANHO
Detergente para a remoção de calcários em louças, sanitários, torneiras, cabines de duche, vidros e azulejos de casa de banho. 
Produto em spray com um agradável perfume e de fácil utilização. Não ataca os materiais nem cria qualquer tipo de oxidação. Não 
utilizar nem deixar que o produto entre em contato com mármores ou aglomerados polidos.

PROTECALBANHO
Detergente anti-calcário para cabines e zonas de duche. Produto para retardar o aparecimento de calcários nas zonas de duche. É de fácil utilização , uma vez que está 
disponível em pulverizador.

LIMPATAPETES
Produto em spray para limpeza de tapetes, alcatifas, sofás em tecido, estofos dos automóveis, etc. Graças à sua fórmula, limpa deixando um perfume agradável no 
ambiente.

IMPERJUNTA
Protetor de base aquosa, sem película, para juntas absorventes. Ideal para impermeabilizar ou colorar as juntas, quando estas perdem a cor original. Produto disponível 
nas cores: neutra, cinza cimento, antracite e preto. O produto pode ser aplicado no interior e exterior.

MULTIUSOS
Produto multiusos para limpeza de vidros, mobiliário e tampos de pedra. Limpa com eficácia, sem deixar manchas.

TOPPROTECT
Produto anti-mancha de base aquosa, para tampos de pedras naturais e aglomerados em cozinhas e casas de banho. Protege as superfícies das manchas, reduz a 
acumulação de sujidade. Não deixa película. Não altera, significativamente, a cor do material.
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Produtos para situações específicas



grés rústico

mosaico

madeira

granito

barro

pedra

ardósia

mármores

17 anos de ideias brilhantes! Escritório e Armazém
Zona Industrial | Lote 39
3850-184 Albergaria-a-Velha
Tel.: +351 234 524 112
Fax: +351 234 524 114
E-mail: geral@jorgealmeida.pt
Web: www.jorgealmeida.pt

TRATAMENTOS
- Barro e Grés Rústico
- Pedra Natural
- Aglomerados de Pedra
   e Cimento
- Grés Porcelânico
- Madeira

ANTI-GRAFFITIS
-  linha de produtosNova
  para proteger e limpar
  paredes exteriores 
  e interiores

SERVIÇOS
- Tratamentos em interiores  
   e exteriores:
   Pavimentos de barro 
   Grés Rústico
   Grés Porcelânico 
   (polido e não polido)
- Tratamento de Pedras
   Envelhecidas
   Polidas
   Não Polidas
- Recuperação e Polimento 
  de Pedras
- Tratamento de Mosaicos
   Hidráulicos
- Tratamento de Madeiras
- Graffitis
   Remoção e Tratamento 
   Anti-Graffiti
- Apoio em Obra
- Testes Preliminares 
- Orçamentos Grátis 

Jorge Almeida, Lda.
Produtos para tratamentos e manutenção de pavimentos

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

C.T-V1.2013
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