A produção da Azichem contempla 6 linhas funcionais com mais de 200 artigos,
entre produções diretas e materiais comercializados
em exclusividade para Itália, que atendem às
inúmeras exigências relativas à restauração
estrutural de obras civis, industriais e
infraestruturas, à desumidificação e ao isolamento
térmico, à restauração histórico-monumental,
à impermeabilização de estruturas novas ou
existentes, à paragem imediata das infiltrações de
água, fibras de aço e sintéticas, aditivos e aditivos
para betão, argamassas técnicas
para ancoragens industriais e, muito mais ainda!
Por tudo isso, Azichem está hoje entre os
mais importantes produtores italianos de materiais
especializados e de tecnologias inovadoras para
a Construção e a para a Bioconstrução.

Azichem srl é uma empresa com elevada
especialização, certificada conforme
a normativa internacional
UNI EN ISO 9001:2015,
constantemente empenhada na pesquisa e
desenvolvimento de tecnologias e produtos
inovadores para a construção especializada
e para a bioconstrução.
Azichem produz e comercializa os seus
formulados desde 1987.
Azichem, no decorrer dos anos, sempre
definiu e qualificou o seu trabalho com base
em relacionamentos sólidos e duradoiros com
os seus clientes e fornecedores, focando não
apenas na venda de produtos, mas na solução
de problemas e num excecional serviço
de pré e pós-venda.

ONDE OS
PROBLEMAS
ENCONTRAM AS SUAS
SOLUÇÕES
NO ÂMBITO DA RESTAURAÇÃO ESTRUTURAL, DA
REABILITAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO, DA
IMPERMEABILIZAÇÃO E DA MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS
CIVIS, INDUSTRIAIS, DE ÉPOCA E MONUMENTAIS

Produtos para a impermeabilização e selagem
em obras de construção

Produtos para novas habitações, restauração e
manutenção de edifícios residenciais

Saiba mais sobre:
www.azichem.com

Produtos principais, complementares e acessórios
para a construção, restauração e/ou revitalização
de pavimentos e betonilhas de betão
Produtos para a construção industrial,
infraestruturas e grandes obras

PT

Produtos para a restauração, consolidação
estrutural, adequação sísmica e para a
desumidificação
Produtos naturais para a bioconstrução, para a
“construção verde”, para a recuperação ecológica,
para o isolamento térmico e para a economia
energética

Via G.Gentile 16/A - 46044 Goito (MN) Italy
Ph. +39 0376.604185 - Fax +39 0376.604398
info@azichem.com - www.azichem.com

www.azichem.com
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www.azichem.com
1) Restauração estrutural e revestimento de artefactos e alvenaria
mediante spritz-beton de argamassas estruturais reforçadas com fibras.
2) Soluções consolidantes hidro repelentes para alvenaria.
3) Produtos para barreiras químicas contra a humidade capilar ascendente.

10) Argamassas pigmentadas para a construção de alvenaria exposta.

19) Tapetes impermeabilizantes em bentonita sódica.

11) Produtos para a restauração do betão degradado.

20) Resinas hidro reativas injetáveis, para a paragem imediata das infiltrações.

12) Compostos impermeabilizantes osmóticos.

21) Produtos ecológicos para a limpeza e a remoção definitiva de mofos,
musgos, líquenes, etc.

4) Caldas fluidas injetáveis e expansivas para consolidação de paredes.

13) Impermeabilizações com elevada elasticidade à base de poliureia
pura vaporizada a quente.

5) Soluções consolidantes naturais para rebocos em pó.

14) Pinturas, rebocos e revestimentos transpirantes e hidro repelentes.

6) Compostos cimenticios impermeabilizantes e plastificantes
para terraços e sacadas.

15) Impermeabilizante transparente que não cria pelicula para terraços e sacadas.

7) Rebocos reforçados com fibra, respiráveis e de elevado desempenho.

16) Reboco térmico natural, transpirante, desumidificante, para a realização
de revestimentos isolantes.

8) Tratamentos consolidantes anti-pó para pavimentos em betão.

17) Waterstop hidroexpansivos em bentonita sódica.

9) Rebocos naturais, desumidificantes, macroporosos, fibro-reforçados.

18) Rebocos térmicos, desumidificadores naturais e específicos para interiores.

22) Argamassas de cimento expansíveis e moldáveis, para ancoragem
de precisão e espessamentos.
23) Reforços e adequações estruturais com fibras de carbono.
24) Adesivos, colas e estuques para azulejos e cerâmicas.
25) Betão projetado e produtos complementares para a construção ou reparação
de pavimentos e betonilhas.
26) Esmaltes para piscinas e para suportes em contato permanente com a água.

