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A PAPRESA é uma história viva no sector da construção. Fundada em 1967
por um grupo de pessoas relacionadas com o sector da construção, e que
desde o seu início se dedicaram ao fabrico de cimentos-cola, gessos-cola e
de todo o tipo de produtos adesivos para a construção. Graças à grande
família de trabalhadores que dedicaram e dedicam o seu trabalho a esta
grande empresa, hoje em dia é conhecida, tanto a nível nacional como
internacional, mantendo os valores que desde o início defendeu:

RESPONSABILIDADE, COMPROMISSO E QUALIDADE.

A PAPRESA está na vanguarda do mercado, graças ao seu departamento de
Investigação + Desenvolvimento + Inovação, oferecendo produtos novos e
inovadores, focados na satisfação de todas as necessidades dos nossos clientes.

A PAPRESA foi fundada e tem a sua sede central em Valladolid; iniciou a
sua expansão a nível nacional com a abertura da fábrica de Valencia, e
finalmente, da fábrica de Jaén. Em cada uma delas se tentou manter uma
única identidade, e uma adaptação ao ambiente local. Esta capacidade de
adaptação às particularidades de cada zona e a sua capacidade de criação
de novos produtos, fizeram com que a PAPRESA esteja cada vez mais

presente nos mercados nacionais, europeus e internacionais.

De igual modo, a PAPRESA tem projectos para prosseguir a sua expansão e
consolidar a sua posição no mercado nacional e internacional.

Por tudo isso, pode-se dizer que a PAPRESA é uma empresa
do passado, do presente e sobretudo, do futuro.

papresa
PANELES PREFABRICADOS S.A.
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Argamassa-cola cinzenta/branca para a colocação de cerâmica
de absorção média-alta, sobre as superfícies seguintes:
• Rebocos de cimento.
• Painéis de ladrilho tradicional.
• Pavimentos de cimento.

Argamassa-cola branca semi-flexível com uma grande
impermeabilidade e flexibilidade para obras de azulejos e
pavimentos.
Cerâmica: Absorção média-baixa.
Betão, rebocos e pavimentos de cimento.

Massa para enchimento e fixação dos Painéis de Gesso
Laminado (PYL) na colocação de painéis interiores.
Dois tipos de secagem:
Rápida (2-3 horas) e Lenta (Por secagem).

Argamassa-cola de altas prestações com aditivos que aumentam
a resistência e proporcionam um alto grau de elasticidade e
impermeabilidade.
Indicada para a colocação de revestimentos de baixa absorção:
Cerâmica porcelânica, mármores, peças cerâmicas de tamanho
grande, azulejos antigos e pavimentos radiantes.

Argamassa-cola de altas prestações com aditivos que
aumentam a resistência e proporcionam um alto grau de
elasticidade e impermeabilidade. Indicada para a colocação de
revestimentos de baixa absorção:
Cerâmica porcelânica, mármores, peças cerâmicas de grande
formato, azulejos antigos e pavimentos radiantes.
Para camadas até 2 cm.

Argamassa-cola, para aplicação de azulejos e de ladrilhos de
cerâmica de absorção média-alta (azulejo-grés…) em interiores e
em exteriores em camada fina, sobre superfícies com a presença
de gesso, tais como:
• Painéis de Gesso Laminado
• Paredes guarnecidas de gesso
• Painéis de ladrilhos de grande formato ou de ladrilhos
revestidos de gesso

Argamassa-cola cinzenta, pronta para fixar ladrilhos de grande
formato em exteriores e em zonas com risco de humidade
(Cozinhas, casas-de-banho, arrecadações, caves, etc.).
Para obras de azulejos com cerâmica de absorção média-alta
em camada grossa (8-13 mm), sobre ladrilhos e rebocos.

Massa para enchimento e selagem de juntas de 2 a 15 mm
entre cerâmicas de absorção média-alta (azulejos, grés,
esmaltes).
Para cerâmica de baixa absorção (Porcelânicas, mármores)
recomenda-se o TAPAZUL mais o ADESILÁTEX.

PANZER
SEMIFLEX
Branco
Saco 25 Kgs.
C2TE

PANZER
FLEX
Cinzonto/branco
Saco 25 Kgs.
C2TE

PANZER
EXTRAFLEX
Branco
Saco 25 Kgs.
C2TE-S1

PANZER
ESPECIAL
YESO
Branco
Saco 25 Kgs.
C1T

PANZER
TABIQUE
Cinzento
Saco 25 Kgs.

TAPAZUL
Cores diversas
Pacotes de 6 Kgs.

PANZER
Cinzonto/branco
Saco 25 Kgs.
C1T

PASTA DE
JUNTAS
Branco
Saco 25 Kgs.

É uma cola profissional à base de gesso-cola para a
colocação de:
• Ladrilhos de grande formato
• Placas de Gesso Laminado
• Ladrilhos revestidos de gesso
• Molduras
• Azulejos

PAPRESA
TABIQUE
Branco
Saco 25 Kgs.

Gesso-cola branco para reboco, repassagem ou alisamento das
superfícies seguintes:
• Painéis de ladrilhos ou ladrilhos revestidos de gesso.
• Paredes rebocadas de cimento.
• Paredes guarnecidas de gesso ou estuque.
• Paredes pintadas com gotelé ou massas rugosas de 2 mm. de prof.
• Também se aplica para a obtenção de acabamentos rústicos nas
paredes.

PAPRESA
ENLUCIDO
Branco
Saco 25 Kgs.

Gesso grosso de construção de aplicação manual e
endurecimento lento, para guarnecimento de interiores. Para:
• Enchimento de encontros de painéis com tectos
• Enchimento de pré-caixilhos nas portas
• Tapamento de roços
• Fixação de caixas eléctricas
• Guarnecimentos de interiores

YESO CON-
TROLADO
Branco
Saco 20 Kgs.

Gesso grosso de construção de aplicação manual, para
guarnecimento de interiores. Para:
• Enchimento de encontros de painéis com tectos
• Enchimento de pré-caixilhos nas portas
• Tapamento de roços
• Fixação de caixas eléctricas
• Guarnecimentos de interiores

YESO
GRUESO
Branco
Saco 20 Kgs.

Gesso para projecção com máquina, aligeirado com perlite,
preparado para aplicação em paredes e tectos.
Tempo de aplicação prolongado para uma maior facilidade de
trabalho.

YESO DE
PROYECTAR
ALIGERADO
Branco
Saco 25 Kgs.

Argamassa cinzenta ou branca, pronta para utilização na falta
de água.
As suas principais aplicações são feitas em pequenas obras de
uso doméstico, para a colocação de ladrilhos, rebocos, etc.

MORTERO
SECO
Cinzonto/branco
Saco 25 Kgs.

Argamassa cinzenta para projectar com máquina sobre
paramentos de ladrilho e blocos de betão, actuando como
adesivo para a fixação de placas de fibra de vidro ou de lã de
rocha.

MORTERO
SECO DE
PROYECCIÓN
Cinzento
Saco 25 Kgs.

Argamassa cinzenta refractária de camada grossa,
preparada para o fogo e para altas temperaturas.
Aplica-se na construção de elementos que tenham que
suportar altas temperaturas, tais como fornos de
cozedura, chaminés, churrasqueiras, lareiras de
aquecimento, etc.

MORTERO
REFRACTARIO
Cinzento
Saco 25 Kgs.

Betão preparado, pronto para uso uma vez misturado
com água para pequenas obras.

HORMIGÓN-
BETÓN
Cinzento
Saco 25 Kgs.

Massa niveladora de pavimentos de betão, argamassa e
similares.
Usa-se antes da execução de trabalhos que exijam uma
superfície totalmente plana: Colocação de alcatifas,
pavimentos de cortiça, tijoleiras plásticas, parquet
flutuante, revestimentos sintéticos, etc.

NOVAMAX
Cinzento
Saco 25 Kgs.

Adesivo obturador impermeável ultra-rápido para tapar
fugas e poros de água em 20 seg.
Impermeabilizador em interiores e exteriores, suportes de
betão, rebocos de cimento, argamassa de cimento-cal,
pavimentos de cimento e fibrocimento, proporcionando
uma impermeabilidade do tipo A durante 10 dias.

FUGACEM
Cinzento
Bote 5 Kgs.

Líquido à base de látex e de outros compostos químicos
que, amassado juntamente com argamassas-cola, as
reforça e flexibiliza.
Além disso, proporciona:
• Plasticidade
• Maior aderência
• Melhor maneabilidade
• Maior impermeabilidade

ADESILÁTEX
Líquido Branco
Embalagens de
25 e 5 litros

Líquido à base de látex e de outros compostos químicos,
que serve para a preparação de superfícies antes do seu
revestimento (não é a última camada).
O seu efeito consiste em consolidar essa superfície,
tornando-a simultaneamente mais aderente e isenta de pó.

ADESILÁTEX
PRIMER
Líquido Azul
Embalagens de
5 litros e 25 litros

Líquido de base ácida que é usado para eliminar das
superfícies cerâmicas os restos de cimento ou de
produtos à base de cimento (tapa-juntas, etc.)
Também é utilizado para a eliminação de eflorescências
salinas e calcárias que possam surgir no enchimento de
juntas de cerâmica.
Não usar sobre mármore.

LIMPIACEM
Líquido incolor
Embalagens de
5 litros


