
Coatings

Descubra a nossa gama de produtos 
para a fabricação de revestimentos.
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A nossa gama de 
produtos pode ser 
utilizada em diferentes 
setores e indústrias.

Produtos 
específicos para 
cada indústria

Pavimentos

Pintura decorativa e 
arquitetónica

Tintas de 
impressão

Pintura industrial

Indústria 
Automóvel

Circuitos  
eletrónicos

Packaging e Can & 
Coil Coatings

Proteção da  
madeira
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Ajudamo-lo a encontrar 
novos produtos e 
tecnologias que precisa de 
incluir nos seus processos de 
produção.

Procuramos novos 
produtos

Plataforma do cliente 
online onde pode gerir 
encomendas, verificar e 
descarregar documentação, 
bem como pesquisar 
produtos.

easyB: Tecnologia ao 
seu serviço

Oferecemos-lhe uma vasta 
gama de soluções, bem 
como as nossas próprias 
embalagens e embalagens 
feitas à medida.

Vasta gama de produtos e 
soluções

Na Barcelonesa temos vindo a oferecer aos nossos clientes uma vasta gama de produtos para o 
fabrico de revestimentos há mais de 75 anos.

Temos o apoio de várias marcas representadas para oferecer produtos que satisfaçam os 
mais altos níveis de exigência dos nossos clientes, tanto em termos de desempenho como de 
competitividade. Abaixo encontrará uma lista de alguns dos produtos das diferentes marcas 
representadas que trabalham exclusivamente connosco:

• Synthron: aditivos de formulação.
• United Initiators: peróxidos orgânicos (catalisadores de polimerização).
• Spolchemie: resinas epoxi, resinas alquídicas e endurecedores.
• Bartensid: gama proprietária de tensioativos.
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A NOSSA GAMA DE PRODUTOS

Família Produtos
Abrilhantadores Ópticos Leucophor

Optiblanc

Aditivos para Tintas em Pó Aditivos Tribo

Catalisadores / Endurecedores

Nivelamento e Agentes de Fluxo

Promotores de Adesão

Aditivos para Tintas Líquidas, Vernizes e Tintas de 
Impressão Aditivos anti flash rust

Aditivos de Superfície

Aditivos Reológicos

Aditivos repelentes de ceras e água

Agentes de Acoplamento

Agentes de condutividade

Agentes molhantes

Antiespumantes

Bloqueador de Taninos

Branqueador Óptico

Catalisadores

Controladores de pH

Desgaseificadores

Dispersantes

Espessantes

Estabilizadores

Mascaradores de odores

Promotores de Adesão

Retardadores de Fogo

Secantes Ca 10%

Co 10%

Mn 10%

Zr 18%

Peróxidos orgânicos Hidroperóxido de butilo terciário

Peróxido de benzoílo

Pigmentos e Cargas Negro de acetileno

Negro de fumo

Pigmentos

Cargas

Titânio

Plastificantes DINP

DOP

DOTP

Endurecedores Poliuretano
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Família Produtos
Poliuretanos Isocianatos

Poliéteres

Polióis

PTFE (Teflon)

Resinas de Poliol

Sistemas de poliuretano

Resinas Resinas acrílicas

Resinas Alquídicas

Resinas de Hidrocarboneto

Resinas de poliéster saturadas e não saturadas

Resinas de poliuretano

Resinas de silício

Resinas Epóxi de Multi-Componentes

Resinas Epóxi de Base Biológica Certificadas (EnviPoxy)

Resinas Epóxi

Catalisadores de poliéster

Endurecedores Epoxy

Diluentes reativos para epóxi

Sílicas Sílica amorfa (agente de fosqueamento)

Sílica pirogénica (agente tixotrópico)

Sílica Precipitada (agente de fosqueamento / agente tixo-
trópico)

Silicatos de alumino (substituição parcial do TiO2)

Solventes Acetato de butilo

Acetato de Etilo

Acetato de Metilo

Acetona

Água Destilada

Água ultra pura

Álcool Benzílico

Álcool isopropílico

Butilglicol

Dimetilacetamida

DISOLB (Formato pequeno)

Formaldeído

Lactato de etilo

Metanol

Metiletilcetona

Metilisobutilcetona  

Metoxi Butanol

Metoxi Propanol

A Spolchemie produz resinas epóxi feitas a partir 
de epicloridrina à base de glicerina. Isto reduz 
significativamente a pegada de carbono.

A gama verde de resinas EnviPoxy da 
Spolchemie
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Família Produtos
N-Metilpirrolidona

N-Propanol

Hipossulfito de sódio em solução

Solvente Universal 

Tetrahidrofurano

Outros produtos Agentes de fosqueamento

Coalescentes

Extenders

Grafeno

Hexametafosfato de Sódio

Metacrilato de Metilo

N-Butil de metacrilato

Parafina clorada 52% Parafina clorada

Adoramos desafios e explorar novos horizontes. Diga-nos de que 
produto precisa e nós vamos encontrá-lo para si.

Não consegue encontrar o produto 
que procura?
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Logística e 
Distribuição

Telemetria Tratamento de 
águas

Na Barcelonesa somos mais do que um simples fornecedor ou especialista químico.

Acreditamos que só estabelecendo relações sólidas e duradouras conseguiremos crescer e avançar como 
empresa, como pessoas e como sociedade. Por conseguinte, o nosso objetivo é colaborar lado a lado com 
os nossos clientes e parceiros para garantir soluções químicas que maximizem a eficiência, fiabilidade, 
resposta e sustentabilidade em todos os setores de atividade.

easyB - Portal do 
Cliente

Assistência 
Técnica 

Serviços que 
oferecemos aos nossos 
clientes
Veja alguns dos serviços 

que oferecemos aos nossos 

clientes.

Gestão Global de 
Embalagens

Dispomos de uma forte infra-estrutura de armazenagem em vários países. Isto permite-nos distribuir os 
nossos produtos e serviços a clientes em todo o mundo.

A nossa sede está localizada em Barcelona e dispomos de armazéns e instalações adicionais em toda 
a área mediterrânica. No total, temos mais de 70.000 metros quadrados, uma capacidade de mais de 
56.000 paletes e 14.000 metros cúbicos de líquidos.

Profissionais para 
lhe fornecerem 

soluções

+350
Toneladas 

de produto 
movimentadas

+200K
Referências de 

produtos

+1.600
Países onde 

geramos 
negócios

+50
Os clientes 

confiam em nós

+2.000



Os dados contidos neste documento são baseados no nosso conhecimento. Esta informação não 
implica qualquer garantia, o cliente deve certificar-se da adequação do conteúdo ao seu fim específico. 
Os nossos produtos são vendidos de acordo com as nossas condições gerais de venda.

barcelonesa@barcelonesa.com
+34 935 439 135
www.grupbarcelonesa.com


