
Gama Algíss® Cristal
Massas para a reabilitação e 
restauro de paredes e tetos

QUALIDADE 
PROFISSIONAL  
PARA RESTAUROS



ALGíSS®. 
A sua marca de confiança
Algiss®, marca de prestígio reconhecido no fabrico de produtos à base de gessos para o revestimento 
de interior de paredes e tetos, desenvolveu uma nova gama de produtos especialmente concebidos 
para os profissionais do restauro e renovação.

Concebemos novos 
produtos específicos para 
cada necessidade
Tendo em conta o nosso compromisso para com a busca de soluções que melhorem o bem-estar 
dos que nos rodeiam, concebemos uma nova gama de produtos de alta qualidade específicos para o 
restauro e renovação de interiores. Um produto para cada necessidade: para o alisamento e renovação 
de superfícies rugosas, em camada grossa ou fina, para preenchimento de buracos ou rachas, para 
a reparação de superfícies com pequenas imperfeições ou para a preparação de paramentos antes 
de pintar. Agora a nova gama Algiss® Cristal oferece produtos especialmente concebidos para a 
reabilitação.

Onde estamos?
Valdemoro (Madrid)1

Mañeru (Navarra)2

Beuda (Girona)3

Martos (Jaén)4

Centros de produção

2
3

4

1

Comprometidos consigo e 
com a sustentabilidade
Estamos implicados no desenvolvimento sustentável, porque pensamos que as nossas decisões 
profissionais devem contribuir de forma clara para o bom desenvolvimento do nosso meio ambiente:

CONFORTO PARA SI: Porque lhe oferecemos produtos termicamente isolantes, que regulam a 
humidade ambiental, são absorventes 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 só se emite para 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®

Gama Algíss® Cristal



Gama Algíss® Cristal

ANTES

DEPOIS

Um produto para cada necessidade
Gama Algíss® Cristal
Massas para a reabilitação e restauro de tabiques e tetos

Algíss® ajuda-o a 
escolher o melhor 
produto para  
cada restauro

Cristal Cristal Extra Finish Cristal ReadyCristal Total Cristal RepairCristal Finish

Agora com novos formatos de 5Kg e 1Kg

5kg 5kg 5kg 5kg 1kg



Gama Algíss® Cristal

MASSAS PARA  
RENOVAR E ALISAR SUPERFÍCIES 

NÃO ABATEACABAMENTO DE 
ALTA DUREZA

ALTO 
REVESTIMENTO

EM CAMADA 
GROSSA

CRISTAL Massa de secagem rápida para a renovação de interiores com 
acabamento de alta dureza.

Utilização: Recomendada para alisar superfícies rugosas, cobrir 
gotelé e para a renovação e nivelamento de irregularidades 
sobre múltiplos suportes interiores, com ou sem pintura.

APRESENTAÇÃO:  Saco 15kg - 40 sacos /palete.

TEMPO DE UTILIZAÇÃO
 (da mistura preparada):

 Entre 2 e 3h.

CARATERÍSTICAS: • Secagem rápida entre 3 e 4h.
• Aplicação em camada grossa.
• Acabamento de alta dureza.
• Não abate.
• Excelente poder de revestimento.
• Permite revestir em camada húmida.
• Grande aderência sobre múltiplos suportes.

NÃO ABATEFÁCIL DE LIXAR ALTO  
REVESTIMENTO

EM CAMADA 
GROSSA O FINA

CRISTAL 
TOTAL

Massa de secagem rápida para renovar todo o tipo de 
superfícies.

Utilização: Recomendada para revestir pingos ou renovar 
superfícies com relevo. Fácil de lixar. Apenas um produto para 
nivelar e acabar, deixando o suporte pronto para pintar.

APRESENTAÇÃO: Saco 15 kg - 60 sacos /palete. 
Saco 5 kg - 144 sacos /palete o caixas de 4 unidades.

TEMPO DE UTILIZAÇÃO
 (da mistura preparada):

 Entre 2 e 4h.

CARATERÍSTICAS: • Secagem rápida em 2h.
• Aplicação em camada grossa ou fina.
• Fácil de lixar.
• Não abate.
• Alto poder de revestimento.
• Bom acabamento pronto para pintar.

CRISTAL 
FINISH

 Massa de secagem lenta para renovar todo o tipo de superfícies. 

Utilização: Recomendada para revestir pingos ou renovar 
superfícies com relevo. Fácil de lixar. Apenas um produto para 
nivelar e acabar, deixando o suporte pronto para pintar.

APRESENTAÇÃO: Saco 15 kg - 60 sacos /palete. 
Saco 5 kg - 144 sacos /palete o caixas de 4 unidades.

TEMPO DE UTILIZAÇÃO
 (da mistura preparada):

 Mais de 24h (em balde fechado).

CARATERÍSTICAS: • Secagem entre 8-12 h/mm de espessura.
• Aplicação em camada grossa ou fina.
• Em camada fina permite carga desde as 2h de aplicação.
• Fácil de lixar.
• Não abate.
• Alto poder de revestimento.
• Bom acabamento pronto para pintar.

NÃO ABATEFÁCIL DE LIXAR ALTO  
REVESTIMENTO

EM CAMADA 
GROSSA O FINA



CRISTAL
EXTRA 
FINISH

 Massa para acabamentos extra finos.

Utilização: Recomendado para preparar a superfície antes de 
pintar ou para o acabamento de tabiques e tetos tratados com 
outros produtos quando se necessita de acabamentos extra 
finos.

APRESENTAÇÃO: Saco 15kg - 40 sacos /palete.

TEMPO DE UTILIZAÇÃO
 (da mistura preparada):

8h (em balde fechado).

CARATERÍSTICAS: • Secagem entre 4-6 h/mm de espessura.
• Aplicação em camada fina (aprox. 1mm/camada).
• Muito fácil de lixar.
• Não abate.
• Excelente acabamento fino pronto para pintar. 
• Excelente como acabado Q4

Gama Algíss® Cristal

MASSAS PARA A  
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES ANTES DE PINTAR

MASSAS DE  
ENCHIMENTO E REPARAÇÃO

NÃO ABATEMUITO FÁCIL  
DE LIXAR

EM CAMADA 
GROSSA O FINA

EXCELENTE 
ACABAMENTO 

FINO

CRISTAL 
READY

Massa pronta a usar.

Utilização: Recomendada para pequenos reparos, alisar, 
reparação de pequenas irregularidades e em geral para preparar 
suportes antes de pintar.

APRESENTAÇÃO: Balde 20 kg - 33 baldes/palete.
Balde 5 kg - 112 baldes/palete.
Balde 1 kg - caixa de 16 botes.

TEMPO DE UTILIZAÇÃO 24h (em balde fechado).

CARATERÍSTICAS: • Massa preparada para abrir e usar.
• Secagem entre 12h e 24h.
•  Multiusos: Aplicação em camada fina sobre gesso, pintura lisa, 

gotelé, placa de gesso, betão, tijolo, etc.
• Bom acabamento fino pronto para pintar.

PREENCHE 
BURACOS E 

RACHAS

ALTO  
REVESTIMENTO

NÃO ABATE MUITO FÁCIL  
DE LIXAR

CRISTAL 
REPAIR

Massa de secagem rápida para reparações.

Utilização: Recomendada para preenche ou tapar pequenos 
buracos, rachas ou fissuras em paramentos interiores. Repara 
de forma rápida imperfeições e deixa a superfície pronta para 
pintar.

APRESENTAÇÃO: Saco 15 kg - 60 sacos /palete.
Saco 15 kg - 144 sacos /palete.

TEMPO DE UTILIZAÇÃO
 (da mistura preparada):

1h.

CARATERÍSTICAS: • Secagem em 3h.
• Alta capacidade de enchimento.
• Fácil de lixar.
• Não abate.

EM CAMADA 
FINA

PRONTA PARA 
ABRIR E USAR

POUPA TEMPO FECHAR, GUARDAR E 
VOLTAR A USAR



Serviço de Atenção ao Cliente

707 50 22 44

clientes@algiss.com
www.algiss.es

ALGíSS®  
Onde há gesso há conforto 

ALGÍSS® é uma marca registada de Pladur Gypsum, S.A.U.
Os dados são válidos, salvo erro tipográfico. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a 
inclusão de melhorias e modificações. Edição 1 / Março 2018
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