
 

Portokoll® apresenta Argamassa Colante Multiuso 4 em 1 Plus, perfeita para assentamentos 

convencionais  

Produto garante excelente desempenho para a realização da técnica em cerâmicas, grês e 

porcelanatos 

 

Imagem: PortoKoll® 

A Argamassa Colante Multiuso 4 em 1 Plus da PortoKoll®, marca do grupo Sika, especializada 

em produtos químicos para construção, é ideal para o assentamento convencional e para  

sobreposição de cerâmicas, grês e porcelanatos. Suas principais características são o um 

excelente desempenho e a liberação ultra rápida para execução do próximo passo da obra, o 

rejuntamento. Possui em sua fórmula cimento Portland, areia beneficiada isenta de sais com 

granulometria controlada e também aditivos especiais. O produto está disponível na 

embalagem de 20 kg e é classificado como tipo AC II, conforme a ABNT NBR 14081-1.  

Nos ambientes internos pode ser utilizado para assentamento tradicional e sobreposição de 

peças cerâmicas dos tipos grês, semigrês, porosas e monoporosas, e porcelanatos com formato 

até ́100x100 cm em piso e parede.  

https://www.portokollpremium.com.br/produtos/argamassas/argamassa-colante-multiuso-4-em-1-plus
https://www.portokollpremium.com.br/
http://www.sika.com.br/


Já nos externos, é indicado para o assentamento convencional de peças cerâmicas dos tipos 

grês, semigrês, porosas e monoporosas com formato até ́ 80x80 cm em piso e parede, 

porcelanatos com formato até́ 100x100 cm apenas em piso e fachadas de até 6 m com cerâmica 

de até 45 x 45 cm. 

“A Argamassa Colante Multiuso 4 em 1 Plus têm a função de colar o revestimento. O material já 

é entregue pronto, contando com cimento, areia e aditivos. Só é preciso adicionar água, misturar 

e ela já está pronta para uma aplicação prática, com um resultado impecável”, ressalta Jéssica 

Moura, coordenadora de Desenvolvimento de Mercado Building Finishing. 

 

Sobre a Sika 

A Sika é uma multinacional Suíça, com uma posição de liderança no desenvolvimento e 

produção de sistemas e produtos para colagem, selagem, impermeabilização, reforço e 

proteção estrutural nos segmentos da construção e indústria em geral. Possui filiais em 100 

países e mais de 300 plantas no mundo. Com mais de 25.000 funcionários, gerou vendas anuais 

de CHF 8,11 bilhões em 2019. 

Recentemente a companhia adquiriu a Parex, fabricante líder no ramo de argamassas e rejuntes 

para revestimento cerâmico. A aquisição fortalecerá a plataforma de crescimento do grupo e 

apresentam uma excelente plataforma de crescimento para ambas as organizações pois 

possuem portfólio de produtos totalmente complementares. 

https://bra.sika.com/pt/home.html  

 

https://bra.sika.com/pt/home.html

