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SOMOS A TILECOL
A Tilecol Argamassas foi fundada em abril de 2012. Iniciamos nossas atividades 

comerciais em julho do mesmo ano, no segmento de fabricação de coberturas e 

argamassas colantes.

Hoje possuímos uma moderna e diversificada linha de produtos, composta por 

argamassas colantes, rejuntamentos, e outros produtos para a construção civil. Para 

incrementar ainda mais a variedade de produtos, contamos com um laboratório de 

pesquisa e desenvolvimento que atende as necessidades do mercado da construção 

civil.

Atuamos em todo o sul do Brasil. A velocidade 

da entrega é garantida através dos Centros de 

Distribuição alocados estrategicamente em dois 

estados. Nossos CDs no Rio Grande do Sul e em 

Santa Catarina visam atender os clientes destas 

regiões com um alto nível de serviço agregado.



ARGAMASSAS COLANTES

CinzaCinza

CinzaCinza

• Indicada para assentamento 
de revestimentos cerâmicos 
com absorção de água superior 
a 3% em ambientes internos, 
pisos e paredes.

Piso Parede

COLA 1
• Assentamento de 
revestimentos cerâmicos 
com absorção de água superior 
a 3% em ambientes internos, 
pisos e paredes.
• Utilizada em banheiros, 
lavabos, lavanderias, cozinhas e 
nas demais áreas úmidas.

Piso Parede

CinzaCinza

ÁREAS ÚMIDAS

• Assentamento de 
revestimentos cerâmicos com 
absorção de água superior a 
3% em ambientes internos e 
externos, pisos e paredes 
sujeitas a variações térmicas, 
intempéries, pequenas 
deformações e tráfegos de 
cargas.

COLA 4

Piso Parede

CinzaCinza

SUPER CARGA
• Assentamento de 
revestimentos cerâmicos com 
absorção de água superior a 
3% e pedras naturais em 
ambientes internos e externos;
• Assentamento de 
porcelanatos em ambientes 
internos e externos;
• Adequada para ambientes 
residenciais e comerciais com 
tráfego pesado.

Tráfego
pesado

Ambientes
comerciais

Pedra
natural

BrancaBrancaCinzaCinza

COLA 6
• Assentamento de 
revestimentos cerâmicos com 
absorção de água superior a 
3%, pisos e paredes sujeitas a 
variações térmicas, 
intempéries, pequenas                               
deformações e tráfegos de 
cargas em ambientes internos e 
externos;
• Assentamento de pedras 
naturais em ambientes internos 
e externos;
• Assentamento de 
porcelanatos em ambientes 
internos.

ParedePorcelanato

BrancaBrancaCinzaCinza

COLA 8
• Assentamento de 
porcelanatos, revestimentos 
cerâmicos, piso sobre piso, 
azulejo sobre azulejo, pedras 
naturais, pastilhas de vidro, 
porcelana e cerâmica, para 
pisos e piscinas aquecidas até 
50°C em ambientes internos e 
externos.

Formatos
1,20x1,20m

Piso
sobre piso

Pedra
natural

Blocos
celulares

CinzaCinzaBrancaBranca



ARGAMASSAS COLANTES

COLA 12
• Assentamento de porcelanatos 
e revestimentos cerâmicos;
• Assentamento de piso sobre 
piso, azulejo sobre azulejo;
• Pedras naturais, pastilhas de 
vidro, porcelana e cerâmica, 
piscinas frias ou aquecidas até 
50ºC; 
• Grandes formatos, aplicação 
sobre drywall em ambientes 
internos e externos e cura 
rápida.

Piscinas Grandes
formatos

Drywall

CinzaCinzaBrancaBranca20KG

CAMADA
GROSSA
• Assentamento em ambientes 
com desníveis de até 15 mm 
em pisos e 5 mm em paredes 
em ambientes internos e 
externos;
• Assentamento de 
revestimentos cerâmicos e 
pedras naturais em ambientes 
internos e externos; 
• Assentamentos de 
porcelanatos em ambientes 
internos.

Piso Pedra
natural

Porcelanato

CinzaCinza

• Assentamento e rejuntamento 
simultâneo de pastilhas de 
vidro ou porcelana, em 
ambientes internos e externos, 
inclusive fachadas, piscinas frias 
e aquecidas, banheiros e 
sacadas.

PastilhasFachada
de prédio

Piscina

ARGAMASSA
AUTOFUGANTE

Disponível em 11 cores
Consulte a amostra de cores
Disponível em 11 cores
Consulte a amostra de cores

• Assentamento e rejuntamento 
simultâneos de tijolos e placas 
refratárias em ambientes 
internos e externos.

Placas
refratárias

Tijolos
refratários

ARGAMASSA
REFRATÁRIA

CinzaCinza

• Pequenos reparos em pisos, 
paredes e calçadas em geral, 
incluindo pisos porcelanatos e 
pedras naturais em ambientes 
internos e externos.

Piso Parede Maior
economia

ARGAMASSA
PEQUENOS
REPAROS

CinzaCinza

• Assentamento e 
rejuntamento simultâneo 
de blocos de vidro e 
cobogó em ambientes 
internos e externos.

Bloco
de vidro

Cobogó

ARGAMASSA
PARA BLOCO
DE VIDRO

BrancaBranca



ARGAMASSAS COLANTES

• Assentamento e 
rejuntamento simultâneo de 
cumeeiras.
• Ótimo acabamento e 
flexibilidade, antimofo, 
antifungo e hidrorrepelente.

ARGAMASSA
PARA CUMEEIRA

Telhado Super
aderência

BrancaBranca

Cinza ClaroCinza Claro

GrafiteGrafite

CerâmicaCerâmica

Verde OlivaVerde Oliva

MarfimMarfim

VinhoVinho

REVESTIMENTO E ASSENTAMENTO

CHAPISCO
ROLADO
• Indicado para aplicações em 
superfícies de concreto, tijolos e 
blocos celulares.
• Para alvenaria blocos de 
concreto e blocos cerâmicos.
• Para tetos de lajes 
pré-moldados de concreto e 
blocos cerâmicos.

RendimentoMaior
produtividade

CinzaCinza

REBOCO
PROJETADO
• Indicado para revestimento de 
blocos de concreto, blocos 
cerâmicos, blocos celulares e 
superfícies de concreto.
• Deve ser projetado em 
qualquer equipamento de 
projeção para argamassas de 
revestimento.

Alvenarias Blocos de
concreto

Blocos
cerâmicos

CinzaCinza

REBOCO
GROSSO
• Para assentamento de 
alvenaria de vedação, estrutural, 
reformas em geral e 
revestimentos de paredes e 
tetos em áreas internas e 
externas, bastado apenas 
reguar; 
• Pode ser revestido com a 
Massa Fina Tilecol.

RendimentoEficiência

CinzaCinza

REBOCO
IMPERMEÁVEL
• Para revestimento de áreas 
sujeitas a umidade ascendente 
ou áreas úmidas em paredes e 
tetos;
• Pode também ser usado para 
assentamento de blocos 
cerâmicos e estrutural em 
ambientes internos e externos;
• Indicamos revestir com a Massa 
Fina Tilecol.

Impermeável

CinzaCinza



REVESTIMENTO E ASSENTAMENTO

Alvenaria Bloco
estrutural

• Para assentamento de 
alvenaria de vedação, estrutural, 
reformas em geral e 
revestimentos de paredes e 
tetos em áreas internas e 
externas; 

• Pode ser revestido com a 
Massa Fina Tilecol.

REBOCO
PRONTO

CinzaCinza

• Argamassa branca de alta 
resistência, aderência para 
revestimento e regularização de 
paredes e tetos em áreas internas 
e externas;
• Pode ser revestido com a Massa 
Fina Tilecol.

MASSA
NIVELADORA

BrancaBranca

Fácil
aplicação

Tetos e
paredes

MASSA FINA
• Argamassa branca de alta 
resistência, aderência para dar 
acabamento em paredes e tetos 
em áreas internas; 
• De fácil aplicação, substitui 
massa corrida, gesso, cal fino e 
selador.

Liso Textura Projetado

BrancaBranca

IMPERMEABILIZANTES

ACQUACOL
• Monocomponente de fácil 
aplicação e excelente 
aderência.
• Resiste a pressões positivas e 
negativas.

CinzaCinza

Caixa
d’água

Baldrame Elimina
umidade



REJUNTAMENTOS

• Indicado para ambientes 
internos e externos, pisos e 
paredes, para todos os tipos 
de revestimentos cerâmicos, 
cerâmica auto brilho, mosaico, 
mármore e granito.

REJUNTAMENTO
EXTRA LISO

Super
fino

Juntas de 
2 a 10mm

2mm - 10mm

Sem
areia

Disponível em 22 cores
Consulte a amostra de cores
Disponível em 22 cores
Consulte a amostra de cores

• Indicado para ambientes internos 
e externos, pisos e paredes, para 
todos os tipos de revestimentos 
cerâmicos, porcelanatos, pastilhas 
de vidro, porcelana e cerâmica e 
pedras naturais em ambientes 
internos e externos;
• Para ambientes residenciais e 
comerciais.

REJUNTAMENTO
PORCELANATO

Disponível em 22 cores
Consulte a amostra de cores
Disponível em 22 cores
Consulte a amostra de cores

Acabamento
extra liso

Super
flexível

Juntas 1
a 10mm

1mm - 10mm

• Indicado para ambientes 
internos e externos, pisos e 
paredes, para todos os tipos de 
revestimentos cerâmicos, 
porcelanatos, pastilhas de vidro, 
porcelana e cerâmica e pedras 
naturais em ambientes internos 
e externos.

REJUNTAMENTO
ACRÍLICO

Fácil
aplicação

Juntas de 
1 a 4mm

1mm - 4mm

Pronto
uso

Disponível em 22 cores
Consulte a amostra de cores
Disponível em 22 cores
Consulte a amostra de cores

PÓS-OBRA

LIMPA
OBRA
• Limpeza de resíduos de 
cimento, limpeza de pisos e 
paredes, para todos os tipos 
de revestimentos em locais 
internos e externos.

Fácil
aplicação

Limpa
resíduos

de cimento

Limpeza
pesada

Peso Líquido:
1 Litro

LIMPA
PORCELANATO

Fácil
aplicação

Limpa
sem tirar
o brilho

Porcelanato

• Limpeza de porcelanatos 
mármores e granitos em 
pisos e parede em locais 
internos e externos.

Peso Líquido:
1 Litro

LIMPA
REJUNTE

Limpeza
rápida

Piso
cerâmico

Fácil
limpeza

• Limpeza de sujeiras 
como mofos, gorduras e 
fungos em pisos e 
paredes em locais 
internos e externos.

Peso Líquido:
1 Litro



Rua Antônio José Guarezzi, 3083
Tubarão - Santa Catarina 

www.tilecol.com.br


