SOLUÇÕES ÚNICAS
COM GARANTIA
DE QUALIDADE

Gama de gessos

Onde há gesso há conforto

ALGíSS®
A sua marca de confiança
Qualidade, fiabilidade e proximidade são alguns dos atributos
que acompanharam a Algíss® durante toda a sua existência e
fizeram dela uma marca consolidada e de reconhecido prestígio
no mercado Ibérico.

Estamos comprometidos com o I+D+i na procura de novas
soluções que melhorem o bem-estar dos que nos rodeiam, quer
dos profissionais que se encarregam da venda ou aplicação dos
nossos produtos, quer dos utilizadores que depositam a sua
confiança neles.

Durante os mais de 100 anos que estamos no mercado, com
diferentes nomes e marcas, a qualidade dos nossos produtos e
o bom serviço oferecido aos nossos clientes estiveram sempre
em primeiro lugar. E com esta filosofia temos vindo a crescer e
a evoluir até nos tornarmos no que somos hoje: uma empresa
líder, com quatro centros a partir dos quais somos capazes de
fornecer qualquer ponto da Península Ibérica e exportar para um
grande número de países.

Por tudo isto, se procura garantia e profissionalismo para o
fabrico e comercialização de soluções interiores em gesso, a
Algíss® é a sua melhor solução.

Onde estamos?
1

Valdemoro (V) (Madrid)

2

Mañeru (MÑ) (Navarra)

3

Beuda (B) (Girona)

4

Martos (M) (Jaén)

2

3

1

4

Centros de produção

Tudo o que um bom profissional necessita
1

Uma equipa
comercial
especializada, que
o apoia e assessora
no armazém ou na
obra.

3

Fiabilidade

2

Um contacto
permanente
consigo e com
os seus clientes,
para dar resposta
imediata a
qualquer consulta.
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Qualidade

4
Proximidade

Um produto
regular, submetido
a exaustivos
controlos de
produção e
qualidade. A
sua satisfação é
a nossa melhor
recompensa.
4 centros de
fabrico para que
possa aceder aos
nossos produtos
em qualquer ponto
da península.

Oferecemos-lhe serviços
exclusivos de grande
valor acrescentado
Oferecemos-lhe serviços exclusivos para o ajudar no seu negócio.

Envio automático de confirmação do pedido através de e-mail.

Envio automático de confirmação de carga através de e-mail.

Faturação eletrónica.

Comprometidos
consigo e com a
sustentabilidade
Estamos comprometidos com o desenvolvimento sustentável porque pensamos que as
nossas decisões profissionais devem contribuir de forma clara para o desenvolvimento
do nosso ambiente:
CONFORTO PARA SI: Porque lhe oferecemos produtos termicamente isolantes que
regulam a humidade ambiental, são absorbentes acústicos e incombustíveis.
SEGURANÇA PARA O MEIO AMBIENTE: Os nossos produtos são à base de gesso,
um mineral natural e abundante na natureza. Além disso, durante a sua produção
apenas se emite para a atmosfera vapor de água e os seus resíduos são biodegradáveis.
Certificado Gestão ambiental ISO 14001.
CONTRIBUIÇÃO PARA A OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÕES: LEED®, BREEAM® e VERDE®.
PROTEÇÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DO AR INTERIOR: A nossa gama de produtos
Algíss dispõe da máxima classificação contemplada pela rotulagem sanitária: A+. Desta
forma, a emissão para o ar de COV por parte dos nossos gessos Algíss é a menor possível,
assegurando conseguir a maior proteção da saúde.
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GAMA DE GESSOS

QUALIDADE, GARANTIA E EFICIÊNCIA NUMA SOLUÇÃO ÚNICA
TURQUESA

CUARZO

AZABACHE

NÁCAR

ÁMBAR

JADE

(Anterior Marfil*)

AMATISTA
PLUS

AMATISTA
EXTRA

PLATINUM

(*) Para evitar os riscos de associação com uma marca de outra empresa.
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RUBÍ

CORAL PLUS /
CORAL

PERLA PLUS /
PERLA

GESSOS MANUAIS
NÁCAR

JADE

(Anterior Marfil)**
Gesso Manual de
endurecimento CONTROLADO
B1 (YG/L).

Gesso Manual de
endurecimento RÁPIDO
B1 (YG).

Utilização:

P ara trabalhos de alvenaria e
pequenas reparações.

Utilização:

 evestimento de tabiques e tetos
R
em interior.

Caraterísticas:

Endurecimento rápido,
granulometria grossa.

Caraterísticas:

Apresentação:

Saco 17 kg (V, M) - 72 sacos/palete
Saco 20 kg (B, MÑ) - 64 sacos/
palete.

E ndurecimento progressivo. Grande
controlo de fabrico que assegura
a regularidade do produto em
qualquer época do ano.

Apresentação:

Tempo de utilização:

Entre 8 e 11 min. (*)

Variações do
produto disponíveis
localmente:

Sacos 17 kg (V, M) - 72 sacos/palete
Sacos 20 kg (B, MÑ) - 64 sacos/
palete.

Jade R (M).

Tempo de utilização:

Entre 40 e 60 min. (*)

Variações do
produto disponíveis
localmente:

Nácar L (M) - Nácar+ (M).

PERLA

DIAMANTE

Gesso Manual LEVE
com PERLITE
B4 (YA).

Gesso Manual de
Alta Dureza
B7 (YD).

GESSO DE ALTAS
PRESTAÇÕES

Utilização:

 evestimento de tabiques e tetos
R
em interior. Melhora sensivelmente
o rendimento do aplicador.

Caraterísticas:

 ais fácil de trabalhar maior
M
brancura e dureza superficial.
Melhora o conforto graças à sua
maior capacidade de isolamento
térmico e acústico.

Apresentação:

Sacos 17 kg - 72 sacos/palete.

Tempo de utilização:

60 min. (*)

Variações do
produto disponíveis
localmente:

Perla+ (B, MÑ).

GESSO DE ALTAS
PRESTAÇÕES

Utilização:

 evestimento de tabiques e tetos
R
em interior. Especialmente indicado
para edifícios sujeitos a grande
circulação ou confluência de
pessoas: escolas, creches, hospitais,
restaurantes…

Caraterísticas:

 lta dureza superficial. Tempo
A
de utilização mais longo do que
um gesso manual controlado
tradicionalmente.

Apresentação:

Sacos 20 kg - 64 sacos/palete.

Tempo de utilização:

1h 30 min. (*)

Notas (*): Os Tempos de utilização são orientativos e dependem de vários fatores como a temperatura ambiente, o tipo de suporte, relação de amassagem
utilizada, relação água gesso ou velocidade a que foi batido.
Na nossa web www.pladur.pt pode-se consultar e fazer o download de toda a informação técnica dos nossos produtos.
(**) Para evitar os riscos de associação com uma marca de outra empresa.

Gama de gessos Algíss®

GESSOS DE PROJEÇÃO
CORAL /
CORAL PLUS

RUBÍ

Gesso de projeção
leve com perlite
B4 (YMP/A).

Gesso de projeção mecânica
B1 (YPM).

Utilização:

 evestimento de tabiques e tetos
R
em interior com máquina de
projeção.

Caraterísticas:


Facilita
a aplicação e melhora o
rendimento relativamente a um
gesso manual. Grande dureza
superficial. / Projeção mecânica com
perlita para maior produtividade.

Apresentação:

Sacos 20 kg - 64 sacos/palete.

Tempo de utilização:

3h 30 min./ 3h 40 min.

Variações do
produto disponíveis
localmente:

Utilização:

 evestimento de tabiques e tetos
R
em interior com máquina de
projeção de forma mais cómoda,
rápida e com maior rendimento.

Caraterísticas:

 lto rendimento, grande facilidade
A
para trabalhar e excelentes
propriedades de isolamento térmico
e acústico.

Apresentação:

Sacos 17 kg - 48 sacos/palete. (M, V)
Sacos 25 kg - 48 sacos/palete.

Tempo de utilização:

Entre 2h 30 min. y 3h 30 min. (*)

Variações do
produto disponíveis
localmente:

Rubi L, Algistar (MÑ).

(*)

Coral R.

ÓPALO

PLATINUM

Perlite de projetar
B4 (YMP/A).

Gesso de projeção
mecânica monocamada
B4 (YPM/A).
GESSO DE ALTAS
PRESTAÇÕES

Utilização:

Revestimento de tabiques e
tetos em interior com máquina
de projeção e um excelente
acabamento branco.

Utilização:

 evestimento de tabiques e
R
tetos em interior com máquina
de projeção de fácil aplicação e
brancura única.

Caraterísticas:

Alta qualidade de acabamento e
grande brancura. Alto rendimento,
muito fácil de trabalhar e excelentes
propriedades de isolamento térmico
e acústico.

Caraterísticas:

Elevado rendimento e muito fácil de
trabalhar. Acabamento excecional
proporcionado pela sua eficiência
em obra e elevadas prestações.

Apresentação:

Sacos 20 kg - 60 sacos/palete.

Apresentação:

Sacos 25 kg - 48 sacos/palete.
Sacos 17 kg - 72 sacos/palete (B) 54 sacos /palete (V, MÑ).

Tempo de utilização:

3h 30 min. (*)

Tempo de utilização:

3h 00 min. (*)

Notas (*): Os Tempos de utilização são orientativos e dependem de vários fatores como a temperatura ambiente, o tipo de suporte, relação de amassagem
utilizada, relação água gesso ou velocidade a que foi batido.
Na nossa web www.pladur.pt pode-se consultar e fazer o download de toda a informação técnica dos nossos produtos.
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GESSOS DE ACABAMENTO
AZABACHE
Gesso Fino de
ACABAMENTO para
GESSOS MANUAIS
C6 (YF).

Utilização:

Acabamento de trabalhos realizados com gesso manual.

Caraterísticas:

Dureza, regularidade e a mesma tonalidade da base.

Apresentação:

Saco 20 kg - 64 sacos/palete.

Tempo de utilização:

20 min. (*)

AMATISTA
EXTRA

AMATISTA PLUS
Gesso fino
BRANCO ÚNICO
C6 (YE/T).

Gesso fino extremamente
BRANCO C6 (YE/T).

GESSO DE ALTAS
PRESTAÇÕES

Utilização:

Para o reboco de paramentos interiores.

Acabamento de base escaiola indicado para o
reboco de paramentos interiores.

Caraterísticas:

Excelente acabamento branco, fino e de alta
qualidade. Grande poder de revestimento.

Extraordinariamente fino e fácil lixagem. Máxima
brancura e muito fácil de trabalhar.

Apresentação:

Sacos 20 kg - 64 sacos/palete.

Sacos 20 kg (V) - 64 sacos/palete.

Tempo de utilização: Aprox 1h.

Aprox 1h 20 min (*)

ESCAIOLAS E ADESIVOS
TURQUESA
Escaiola
A (E35).

Utilização:

E laboração de pré-fabricados e trabalhos de
reparações e acabamento.

Caraterísticas:

Grande brancura. Alta pureza.

Apresentação:

Sacos 20 kg - 64 sacos/palete.

Variações do produto
disponíveis localmente:

Turquesa R (B).

CUARZO

ÁMBAR

Massa de adesão para escaiola
C6 (YE/T).

Massa de adesão
para tabiques C2.

Utilização:

Montagem de paredes de tijolo e
grande formato.

Utilização:

Fixação de molduras, tabiques e
elementos decorativos de escaiola.

Caraterísticas:

Alto rendimento. Alta viscosidade e
grande aderência.

Caraterísticas:

Grande aderência.

Apresentação:

Apresentação:

Sacos 20 kg - 64 sacos/palete.

Sacos 20 kg (M,V) - 64 sacos/palete.
Sacos 20 kg (B, Mñ) - 56 sacos/palete.
Sacos 10 kg - 60 sacos/palete.

Notas (*): Os Tempos de utilização são orientativos e dependem de vários fatores como a temperatura ambiente, o tipo de suporte, relação de amassagem
utilizada, relação água gesso ou velocidade a que foi batido.
Na nossa web www.pladur.pt pode-se consultar e fazer o download de toda a informação técnica dos nossos produtos.
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Serviço de Atenção ao Cliente

707 50 22 44
clientes@algiss.com
www.pladur.pt

ALGíSS®
ALGÍSS é uma marca registada de Pladur® Gypsum, S.A.
Os dados são válidos, salvo erro tipográfico. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a
inclusão de melhorias e modificações. Edição 1 / Maio 2020.
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