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A AZICHEM SRL é uma empresa altamente especializada, 
certificada segundo a norma ISO 9001:2015, 
permanentemente empenhada na investigação e no 
desenvolvimento de tecnologias e de produtos inovadores 
para o sector da construção especializada e ecológica

A Azichem fabrica e comercializa as suas próprias formulações 
desde 1987.

A enorme paixão pelo trabalho e pelas relações humanas, a 
constante inovação, o elevado profissionalismo e a atenção 
prestada aos pormenores constitui actualmente uma referência 
importante no panorama dos produtos destinados à construção 
especializada. A actividade da Azichem primou sempre, ao longo 
dos anos, pelo estabelecimento de relações sólidas e duradouras 
com os seus clientes e fornecedores, colocando a ênfase quer na 
venda de produtos, quer na solução de problemas e num serviço de 
pré e pós-venda de excelência.

Actualmente, o catálogo da Azichem conta com mais de 200 
artigos, que vão desde as produções destinadas exclusivamente ao 
mercado italiano, que respondem às inúmeras necessidades 
inerentes à reabilitação de edifícios, ao restauro do património 
histórico e monumental, à impermeabilização de estruturas novas 
ou existentes, à obturação de infiltrações, à desumidificação, ao 
melhoramento das condições de habitabilidade, ao restauro de 
estruturas de engenharia civil aos aditivos e materiais fibrosos para 
reforço do betão, argamassas técnicas para ancoragem de 
instalações industriais e muitos outros!

Assim, a Azichem é, actualmente, considerada um dos maiores 
fabricantes italianos de materiais especiais e de tecnologias 
inovadoras destinadas à construção de edifícios e à construção 
sustentável.

PRODUTOS 
INOVADORES PARA 
CONSTRUÇÕES 
ESPECIALIZADAS E 
SUSTENTÁVEIS



UNIDADE DE PRODUÇÃO

MATÉRIAS-PRIMAS

Atenção e cuidado com a unidade de produção: eficiência, higiene e 
limpeza. Automação, precisão e adaptabilidade são os lemas da unidade de 
fabrico da Azichem, concebida para satisfazer as necessidades dos clientes que 
exercem actividades de construção civil em estaleiros e que, por isso, podem 
debater-se com problemas de aprovisionamento de produtos em tempo útil.

Selecção criteriosa das fontes, dosagem 
automática dos silos à unidade de mistura. 
Em plena conformidade com as normas do 
sistema de gestão da qualidade, a selecção das 
matérias-primas para o embalamento dos 
produtos da Azichem é constituída por diversas 
fases extremamente rigorosas.



Planificação, coordenação e gestão meticulosa da cadeia de 
distribuição. Qualificação e profissionalismo dos operadores, 
stocks devidamente organizados e planificados, gestão rigorosa e 
personalizada das encomendas, entregas atempadas e em tempo 
oportuno constituem os princípios definidos e integralmente 
implementados pela Azichem no âmbito desta actividade 
estratégica, uma verdadeira "Engenharia Logística de Produção".

Melhoramento, investigação e inovação contínua.
O controlo da qualidade dos produtos é efectuado através do 
laboratório da Azichem e da cooperação concertada e contínua 
com laboratórios externos altamente qualificados. A conformidade 
do sistema de gestão da qualidade com a norma ISO 9001:2015 é 
verificada e certificada pela INTERTEK, um organismo de 
certificação reconhecido a nível mundial.

LOGÍSTICA

CONTROLO DE QUALIDADE



Assegurar uma utilização correcta e mais eficaz dos 
produtos. As acções de "formação e actualização 
profissional”, continuamente planificadas pelos serviços 
técnicos e comerciais da Azichem, constituem um requisito e 
uma oportunidade de aprofundamento dos conhecimentos dos 
operadores internos e externos à empresa.

In ufficio, in cantiere, in galleria, ovunque.
No escritório, no estaleiro, na galeria, em todo o lado.
Os técnicos qualificados da Azichem, totalmente 
dedicados às necessidades do cliente, podem ser 
rápida e eficazmente contactados. O portal 
www.azichem.com é um canal dinâmico colocado ao 
serviço dos clientes que inclui documentos técnicos.

PERTO DO CLIENTE

FORMAÇÃO CONTÍNUA



A produção da Azichem contempla
6 linhas funcionais adaptadas às mais 
diversas necessidades da construção 
especializada e das obras de restauro.



PRODUTOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO
E ISOLAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO.

Argamassas, caldas de injecção e compostos 
cimentícios osmóticos para a impermeabilização de 
estruturas e produtos hidráulicos.
Telas flexíveis bentoníticas impermeabilizantes com 
waterstop e bentonita de sódio granular.

SYNTECH H.A.G.: Resinas de poliuretano 
hidro-expansíveis, aplicadas por injecção, para a 
paragem imediata das infiltrações de água.

SYNTECH POLIUREA: Poliureia pura pulverizada a 
quente para revestimentos e impermeabilizações de 
elevado desempenho.

PROTECH BALCONY: Resina impermeabilizante 
transparente, sem película, para impermeabilizar 
terraços e varandas sem demolir a existente.

Waterstops impermeabilizantes, hidro-expansivos, e em 
PVC, fitas, bandas e liganres hidráulicos.



Riparazione/ripristino delle strutture in calcestruzzo degradato, con malte cementizie 
strutturali tixotropiche, fibrorinforzate. Ringrosso e consolidamento delle strutture in 
calcestruzzo con malte cementizie strutturali colabili. Malte antiritiro, cementizie e/o 
epossidiche, espansive, colabili, autolivellanti, per l’ancoraggio ed il fissaggio di 
precisione di macchine operatrici e strutture in genere. Fibre sintetiche e d’acciaio 
per spritz beton e per il rinforzo strutturale e antifessurativo di conglomerati 
cementizi. Additivi per calcestruzzo, acceleranti per spritz beton, lattici polimerici 
multifunzionali, agenti disarmanti.

PRODUTOS PARA EDIFÍCIOS
INDUSTRIAIS, INFRA-ESTRUTURAS
E GRANDES OBRAS.



Produtos para construções novas, restauro e manutenção de edifícios residenciais.
Produtos para protecção, reabilitação de paredes com fungos e bolores, pintura e revestimento 
de paredes. Colas e estuques para ladrilhos cerâmicos, pedras naturais e reconstruídas, 
mástiques, colas para parquet, adesivos e revestimentos para painéis modulares.

PRODUTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS,
RESTAURO E MANUTENÇÃO DE
EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS.



Produtos para restauro, consolidação, desumidificação e isolamento térmico.
Materiais compósitos (FRP e FRCM) para reforço e adequação estrutural de obras
em betão armado e alvenaria. Resinas hidrofobizantes e hidro-repelentes para a construção 
de barreiras químicas contra a humidade ascendente capilar.
Rebocos macroporosos, desumidificadores à base de cal hidráulica natural, para a 
reabilitação de paredes com humidade.

PRODUTOS PARA RESTAURO,
CONSOLIDAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO
E ISOLAMENTO TÉRMICO.



Fibras sintéticas e de aço estruturais para pavimentos industriais e betonilhas. Cimentos 
endurecedores em pó de elevado desempenho com agregados basálticos. Tratamentos de 
consolidação e hidro-repelentes, anti-impacto, anti-manchas e anti-degradação para 
impregnação de pavimentos em betão. Ligantes, resinas e produtos acessórios para 
reparação e acabamento de juntas em pavimentos de betão. Produtos para aplicação de 
pavimentos decorativos de betão com a técnica "brita lavada".

PRODUTOS PARA A CONSTRUÇÃO,
RESTAURO E/OU REVITALIZAÇÃO DE
PAVIMENTOS E BETONILHAS.



Fiel à sua missão desde 1994 que consiste em aliar aos princípios estéticos e 
funcionais dos edifícios o respeito pelos princípios fundamentais da construção 
sustentável e da sustentabilidade ambiental, a SANAGEB dispõe de uma vasta 
gama de produtos naturais específicos para consolidar, rebocar, desumidificar, 
isolar, alisar, pavimentar, colar, reabilitar e pintar edifícios civis e monumentos de 
interesse histórico e patrimonial.

PRODUTOS NATURAIS PARA A CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL, A REABILITAÇÃO ECOLÓGICA
E A POUPANÇA DE ENERGIA.



Azichem S.r.l.
Via Giovanni Gentile, 16/A,

46044 Goito (Mantova), Itália
Tel. +39 0376 604185
Fax: +39 0376 604398
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