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Microcimento técnico e decorativo do tipo
« cimento encerado »





O Mortex, microcimento para revestimento técnico e 

decorativo do tipo « cimento encerado », oferece-lhe uma 

vasta gama de opções para os seus projetos de construção 

ou de renovação :

A nossa vasta experiência em técnicas de impermeabilização 

e de renovação permitiu-nos desenvolver uma gama de 

revestimentos que apresentam várias características de alto 

desempenho :

-  Impermeabilidade

-  Flexibilidade

-  Aderência

-  Resistência

-  Espessura superior

-  Uma ampla gama de tons e aparências

-  Interior e exterior

-  Dos pavimentos aos tetos

-  Dos chuveiros às piscinas

-  Mobiliário e decoração de qualidade superior

-  Disponível em vários tons com efeitos e acabamentos   

 surpreendentes



A 
COMBINAÇÃO 
DA TÉCNICA E 
DA ESTÉTICA

Graças às suas excelentes 

propriedades de 

impermeabilização, o MORTEX 

é a solução ideal para casas de 

banho. É o produto perfeito 

para chuveiros de estilo italiano, 

banheiras e lavatórios, salas de 

sauna, muros de água, etc.



As piscinas não têm de ser todas 

iguais : deixe-se mergulhar na sua 

imaginação.

O MORTEX abre-lhe as portas 

para receber as suas ideias 

criativas, permitindo-lhe escolher 

de entre uma grande variedade 

de tons e designs.

A LIBERDADE 
DE EXPRESSÃO



O MORTEX dá uma nova dimensão ao seu espaço, criando 

superfícies contínuas e respeitando sempre os limites técnicos.

O MORTEX pode ser aplicado sobre um pavimento de betonilha com 

um sistema de piso radiante adaptado.

A CONTINUIDADE
NO ESTILO



UM
PRODUTO
PERFEITAMENTE
ADAPTÁVEL

Graças à sua resistência, 

flexibilidade, espessura 

superior e excelentes 

propriedades aderentes, o 

MORTEX pode ser aplicado 

sobre uma vasta gama de 

superfícies.





Melhora o aspeto da 
madeira, da pedra, 
da cerâmica, do 
metal e dos têxteis.

O MORTEX apresenta muitas características, 

mas o egocentrismo, certamente, não é uma 

delas. 

O MORTEX é altruísta, porque convive com 

todos os outros materiais proporcionando 

estilo e brio.







O MORTEX aplica-se facilmente sobre o 

revestimento existente em pavimentos 

e paredes evitando obras de remoção 

difícil.

UMA OPÇÃO ATRATIVA PARA 

RENOVAÇÕE



UM MATERIAL 
ATRAENTE

O MORTEX dá uma nova 

dimensão de beleza a 

todos os seus projetos, 

proporcionando um aspeto 

mineral único que é muito 

agradável ao toque. Em 

alguns casos, é necessária 

proteção adequada.



POSSIBILIDADES 
SEM LIMITAÇÕES

Cores, tons, designs, texturas e 

efeitos: as únicas limitações só 

existem na sua imaginação.  

Com o MORTEX, o aspeto das 

superfícies revestidas é elegante e 

intemporal, podendo ser totalmente 

personalizado.





Tal como todos os produtos da BEAL, o MORTEX cumpre os três requisitos 

principais do desenvolvimento sustentável.

Económia 

As opções da vasta gama de 
aplicações e acabamentos do 
MORTEX proporcionam a cada 
utilizador valor acrescentado 
personalizável.
Misturado no local, qualquer excesso 
do produto pode ser sempre 
reutilizado para outros projetos e/ou 

outros tipos de aplicações.

Social

A própria natureza do MORTEX e as 
oportunidades de formação no local 
incentivam o recurso à mão-de-obra local.

Ambiental

O MORTEX permite o revestimento de 
superfícies existentes, o que não só resulta 
em resíduos limitados, mas também em 
muito poucas restrições em projetos de 
construção e de renovação.

UM MATERIAL 
RESPONSÁVEL E 
SUSTENTÁVEL



Graças à sua espessura 
superior e ao seu baixo 
consumo, o MORTEX 
assegura custos mais 
baixos no transporte 
e uma redução 
significativa na pegada 
ambiental.



UM PRODUTO 
ACESSÍVEL

Formação

Os utilizadores e os designers 

podem conceber novas formas de 

aplicação do MORTEX todos os dias. 

Uma aplicação cuidadosa e eficiente 

requer o domínio de técnicas 

básicas.

Cursos que aliam a prática 

e a teoria

A BEAL organiza cursos de 

formação sobre as técnicas de 

aplicação do MORTEX de uma forma 

contínua. Conta com centros de 

formação e formadores qualificados. 

Estes cursos de formação dotam os 

formandos de conhecimentos sobre

 os vários métodos de aplicação 

técnica ou decorativa.

Interessado?

Consulte a descrição das sessões de 

formação, as datas e as formalidades 

da inscrição em www.bealtraining.com



A BEAL é a única empresa que desenvolve e 
fabrica a marca MORTEX.

Tenha cuidado com as imitações e as 
falsificações das marcas, dos produtos e dos 
cursos de formação da BEAL. 
Não cumprem os mesmos padrões de 
qualidade e não garantem os mesmos 
resultados.

Peça ao seu instalador referências de projetos 
realizados e faça a sua escolha com base numa 
amostra, com a garantia de uma proteção 
específica antes de efetuar uma encomenda.

UM PRODUTO DE 
MARCA REGISTADA

,



Beal International s.a.
Z.I. Noville-les-Bois
Rue du Tronquoy 8

5380 Fernelmont - BELGIUM 
T. +32 (0) 81 83 57 57 - F. +32 (0) 81 83 57 67 

info@beal.be - www.beal.be
NIPC : BE 0414 592 153

A BEAL concebe, desenvolve, fabrica e distribui outros produtos técnicos de alta qualidade: 

revestimentos de fachadas, produtos hidrófugos CAPILASIL para combater a humidade 

ascendente e impermeabilizar fachadas, revestimentos de terraços BEALSTONE, etc.


