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Guia Viapol
para preparo,
recuperação
e proteção
de paredes.



COMPLEMENTO

A mais completa
linha de produtos
profissionais para
proteção e pintura
de paredes.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

ACABAMENTO

hidrorrepelentes

resinas

ViapolPro®

Do preparo da superfície à 
limpeza de ferramentas, 
siga o passo a passo
sugerido pela Viapol
para atingir o melhor
resultado e a valorização
do seu trabalho.

ViapolPro. Conversa entre profissionais. 



Viaplus®Reparo  

Vantagens:
• 2 em 1: impermeabiliza e regulariza a superfície; 
• Fácil de lixar;
• Aceita pintura à base d’água, dispensa amaciar a parede; 
• Acabamento extraliso.

• Cor: Branca
• Embalagens: 
  Galão de 4 kg
  Balde de 12 kg 

CAMPOS DE APLICAÇÃO:
Paredes internas e externas
com aplicação direta
sobre reboco íntegro
e blocos de concreto
e cerâmicos.

Massa impermeabilizante para proteção contra mofo, bolor
e bolhas, de fácil aplicação e acabamento extraliso.

PROTEÇÃO CONTRA MOFO, BOLOR E BOLHAS

PREPARO DE SUPERFÍCIE
Um bom acabamento começa pelo preparo da superfície.



ViapolSela Trincas 

Vantagens:
• Aceita pintura - compatível com pinturas
  à base d’água;
• Fácil aplicação;
• Baixa retração.

• Cor: Branca
• Embalagem: 
  Cartucho de 400 g

CAMPO DE APLICAÇÃO:
• Selagem ou calafetação de trincas
  e fissuras internas e externas;
• Selagem de vãos em paredes 
 de drywall;
• Trincas e fissuras em argamassa de fachadas;
• Calafetação de fissuras verticais
  ou horizontais de baixa movimentação;
• Selagem de vãos entre guarnições
  de madeira ou metal.

Selante de base acrílica para restaurar
trincas e fissuras em áreas internas e externas.

REPARA TRINCAS E FISSURAS

ANTIGO 
MONOPOL ACRÍLICO

PREPARO DE SUPERFÍCIE



ViapolSela Junta PU  

Vantagens:
• Boa recuperação elástica;
• Acompanha variações da dimensão da junta
  em até 25% sem soltar ou rasgar;
• Não forma fungos ou bolores. 
 
• Cores: Branca e Cinza
• Embalagens:  
  Cartucho de 400 g 
  Cartucho de 820 g

CAMPO DE APLICAÇÃO:
• Preenchimento de juntas
  de dilatação com movimentação
  de até 25%;
• Juntas serradas e juntas de conexão;
• Selamento das juntas em ralos, 
  tubulações de reservatórios;
• Vedação de esquadrias, 
  caixilhos metálicos e de madeira.

Selante à base de poliuretano híbrido,
indicado para diversos substratos.

PREENCHIMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO

ANTIGO 
MONOPOL CONSTRUÇÃO

PREPARO DE SUPERFÍCIE



Fuseprotec®Selador  

Vantagens:
• Evita manchas no concreto por diferença de absorção;
• Aplicado sobre o concreto ou alvenaria forma  
  uma base aderente e impermeável apropriada
  para receber vernizes e revestimentos do tipo
  látex, massa acrílica, etc.;
• Atua como uma barreira, reduzindo a ação da  
  alcalinidade do cimento sobre a base da tinta
  ou verniz. 
 
• Cor: Branca
• Embalagem: 
  Galão de 3,6 L 

Fundo para tintas e resinas.

PREPARO PARA AS PAREDES  

PREPARO DE SUPERFÍCIE

ANTIGO 
SELADOR FC



Massa F12

Vantagens:
• Fácil de lixar;
• Monocomponente, não necessita adicionar
  agente de cura;
• Disponível em várias cores. 
 
• Embalagens:  
  Stand pouch de 200 g
  Pote de 400 g
  Pote de 1,65 kg
  e Galão

Massa para preparo e calafetação de madeiras.

CORREÇÃO DA MADEIRA E
PREENCHIMENTO DE VAZIOS E FUROS

CORES:

NÓ DE PINUS

IPÊ

MARFIM

SUCUPIRA

ANGELIM

BRANCA

JATOBÁ

CASTANHO

MOGNO

CEREJEIRA

IMBUIA

CUMARU

PREPARO DE SUPERFÍCIE



Fuseprotec®Parede 

Vantagens:
• 4 em 1: sela, impermeabiliza, pinta e oferece maior conforto térmico;
• Alta cobertura;
• Oferece um melhor conforto térmico;
• Permite pigmentação com corante líquido (tons claros).  
 
• Cor: Branca
• Embalagens:
  Galão de 3,6 L
  Balde de 14 L
  Balde de 18 L 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO
• Reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica;
• Impermeável e lavável: 
  para acabamento em
  geral, sobre tintas PVA, 
  acrílicas, texturas
  e tintas à base
  de água.

Tinta impermeabilizante para proteger a área de infiltrações 
provocadas pelas batidas de chuvas em paredes, muros e fachadas. 

PROTEÇÃO DA FACHADA CONTRA A INFILTRAÇÃO

ACABAMENTO
Proteção da superfície e valorização do trabalho.



• Cor: Incolor
• Embalagens: 
  Galão de 3,6 L
  Balde de 18 L 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO:
• Fachadas de estrutura de concreto;
• Pedras naturais;
• Tijolos aparentes;
• Telhas cerâmicas naturais e de fibrocimento;
• Cerâmicas não esmaltadas.

HIDRORREPELENTE À BASE D’ÁGUA

Fuseprotec®Hidro 
Hidrorrepelente para proteção da parede. Evita a penetração de 
água por batida de chuva e não altera a aparência das paredes.

ANTIGO 
REPEL’ACQUA

À 
BASE D’ÁGUA

hidrorrepelenteACABAMENTO



• Fácil aplicação e simples conservação;
• Não altera o aspecto natural do substrato e facilita a limpeza
  das fachadas;
• Protege a superfície contra a penetração de água;
• Reduz a impregnação de fuligem e sujeira da fachada e evita
  a proliferação de fungos e bactérias. 

• Cor: Incolor
• Embalagens:
  Galão de 3,6 L
  Lata de 18 L 
 
CAMPO DE APLICAÇÃO
• Fachadas de estrutura de concreto;
• Blocos de concreto aparente;
• Pedras naturais;
• Tijolos aparentes;
• Telhas cerâmicas e
  de fibrocimento.

HIDRORREPELENTE DISPERSO EM SOLVENTE

Fuseprotec®Silicone 
Hidrorrepelente para proteção da parede. Evita a penetração de 
água por batida de chuva e não altera a aparência das paredes.

ANTIGO 
SILICONE K-154

hidrorrepelenteACABAMENTO



Produto ecológico à base d’água. 

 Vantagens:
• Resistente à alcalinidade do concreto;
• Permite a difusão de vapor mesmo sendo
  impermeável à água;
• Não impregna sujeira;
• Acabamento: Brilhante.

• Cor: Brilhante
• Embalagens:
  Pote de 0,9 L
  Galão de 3,6 L 
  Balde de 18 L

CAMPO DE APLICAÇÃO
• Fachadas, tijolos aparentes;
• Pedras naturais com
  porosidade;
• Telhas cerâmicas naturais;
• Telhas de fibrocimento;
• Estruturas de concreto
  aparente.

PROTEÇÃO DAS PAREDES CONTRA A AÇÃO DA ÁGUA

Fuseprotec®Eco 
Resina acrílica multiuso.

À 
BASE D’ÁGUA

resinaACABAMENTO



• Vantagens:
• Não impregna sujeira, não amarela e não descasca;
• Fácil aplicação e manuseio;
• Reduz a impregnação de fuligem e sujeira da fachada e evita
  a proliferação de fungos e bactérias.

• Acabamento: Brilhante, 
  Semibrilho e Fosco
• Embalagens: 
  Galão de 3,6 L 
  Lata de 18 L

ACABAMENTO PERFEITO COM ALTA
RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES

Fuseprotec®Super 
Resina 100% acrílica de alto desempenho.

resinaACABAMENTO



• Vantagens:
• Fácil remoção da pichação;
• Boa resistência química aos agentes agressores da atmosfera;
• Produto ecológico à base d’água e com baixo teor de VOC
  (Compostos Orgânicos Voláteis);
• Não impregna sujeira, não amarela e não descasca. 

• Acabamento: Brilhante e Fosco
• Embalagem:  
  Galão de 3,6 L

CAMPO DE APLICAÇÃO:
• Superfícies de concreto aparente;
• Monumentos públicos (concreto);
• Estruturas de concreto e alvenaria;
• Superfícies de madeiras expostas.

ALTA PROTEÇÃO DOS MUROS E FACHADAS
CONTRA PICHAÇÕES

Fuseprotec®Antipichação
Resina incolor que protege as paredes contra impregnação

de tintas, permitindo a remoção da tinta.

resinaACABAMENTO



• Embalagem: 
  Lata de 1 L

CAMPO DE APLICAÇÃO:
• Solvente para diluição de resinas;
• Limpeza de ferramentas de aplicação;
• Remoção de vernizes e tintas à base de solventes;
• Remoção de pichações em revestimentos com 
  Fuseprotec Antipichação.

DILUIÇÃO DE RESINAS E REMOÇÃO DE VERNIZES

Fuseprotec®Diluente
Solvente para diluição e para limpeza de ferramentas.

ANTIGO 
DILUENTE FC

COMPLEMENTO
Fundamental para facilitar o trabalho.



Seguindo as
determinações da OMS,

devido à pandemia
da Covid-19,

o CT está operando on-line.

Acesse o site
e saiba mais.

Centro de Treinamento Viapol

A Viapol possui um Centro de Treinamento localizado 
na capital paulista, especialmente criado com o 
objetivo de contribuir para a melhoria da qualificação 
profissional no setor da construção civil.

São diversos cursos, palestras, treinamentos e 
demonstrações de produtos que contam com toda 
a infraestrutura necessária para cada tipo de ação, 
incluindo parte prática nos cursos de maior duração.

Inteiramente grátis!

Acesse em www.viapol.com.br e inscreva-se.



CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - PE
CNPJ.: 58.681.867/0006-44
RODOVIA BR 101, KM 86, GP A1, PRAZERES
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP 54335-000

ADMINISTRAÇÃO E FÁBRICA
RODOVIA VITO ARDITO, 6.401
KM 118,5 - JD. CAMPO GRANDE 
CAÇAPAVA/SP
CEP 12282-535

FILIAL NORDESTE
RODOVIA BA 522 - KM 03
DISTRITO INDUSTRIAL
CANDEIAS - BA
CEP 43813-300

SAC: 0800 494 0777   
WWW.VIAPOL.COM.BR

SIGA-NOS

/viapol

@viapol

@viapol_social

/viapol

/ViapolSocial


