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A PEQUINSA nasceu em 1975, com o 
objectivo de responder aos problemas de 
diversos sectores específicos, como 
indústrias de construção, fábricas de 
cerâmica e soluções finais (barro, imper-
meabilização, recuperação de mármore, 
derivados de cimento, etc).
Através do trabalho conjunto dos labora-
tórios químicos e do departamento de 
produção alcançam a excelência em 
critérios uniformes desde projecção ao 
produto final.
O seu lema é “O nosso sucesso é o 
sucesso dos nossos clientes”, sucesso este 
que advém da longa experiencia de 
colaboração e parceria com as melhores 
empresas.
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DESINCRUSTANTES
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DESEX 60
Desincrustante ácido líquido.
É um produto químico direc-
cionado para a limpeza de 
incrustações com restos de 
cimento e sujidade de obra 
com base em ácidos mine-
rais composto por inibidores 
orgânicos.
1,5 e 25 L

DESEX 60 ESPESSO
Desincrustante ácido líquido.
É um produto químico em 
gel, direccionado para lim- 
peza de incrustações de 
restos de cimento e sujidade 
de obra. 
A sua grande viscosidade, 
facilita a aplicação em 
suportes verticais.
5 e 25 L

DESEX 60 N
Desincrustante ácido líquido, 
isento de ácido clorídrico. 
É um produto químico direc-
cionado para a limpeza de 
incrustações com restos de 
cimento e sujidade de obra.
Livre de ácido clorídrico, o 
que faz com que não produ-
za ambientes corrosivos que 
podem atacar e danificar 
alguns acessórios metálicos.
1, 5 e 25 L

DESEX 60 N ESPESSO
Desincrustante ácido líquido, 
isento de ácido clorídrico. 
É um produto químico direc-
cionado para a limpeza de 
incrustações com restos de 
cimento e sujidade de obra.
Livre de ácido clorídrico, o 
que faz com que não produ-
za ambientes corrosivos que 
podem atacar e danificar 
alguns acessórios metálicos.
A sua grande viscosidade, 
facilita a aplicação em 
suportes verticais.
5 e 25 L

PRODUTOS

DESINCRUSTANTES
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IMPERMEABILIZANTES
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HIDRO 35
Líquido incolor à base de 
resinas de silicone altamente 
modificadas, resistentes aos 
raios ultravioletas, destinado 
a impermeabilizar os mate-
riais porosos, de modo total-
mente transpirável; pode 
alterar o aspecto do material 
tratado. Pode ser revestido 
de argamassa e tinta. 
1,5 e 25 L

HIDRO PQ IN
Hidrófogo base de solvente 
incolor. Não altera a aparên-
cia dos materiais. 
Hidro PQ-In é aconselhado 
para argamassa impermeá-
veis e fachadas de estuque, 
pisos e revestimentos cerâmi-
cos em, pedra natural geral, 
cimento, aplacado, tijolos e 
alvenaria, e em geral todos 
os tipos de materiais porosos 
que não estejam rachados.
1,5 e 25 L

NOMAN
Hidro óleo repelente de base 
dissolvente para  pedras na- 
turais, mármores, granito ...  
Uma aplicação sobre o 
produto torna-o totalmente 
impermeável a água e óleo. 
É igualmente aplicável em 
mármore e granito, tanto o 
corte natural e polido. 
Indicado       especialmente para 
aplicação em balcões de 
cozinha e mesas.
1, 5 e 25 L

IMPER ANTICA PT
É uma mistura de silanos e 
siloxanos e resinas sintéticas 
em base disolvente. É indica-
do para a impermeabiliza-
ção de barro, mármore e 
materiais porosos . 
Aumenta o tom e brilho das 
peças cerâmica extrudada, 
tipo grés.
Hidro óleo replente para 
superfícies porosas especial-
mente calcário proporcio-
nando um aspecto brilhante.
1,5 e 25 L

HIDRO 65
Replente hidro concentrado 
para materiais de constru-
ção com origem mineral e 
base de água.
Preparação de hidrofogan-
tes para materiais de cons-
trução, tais como cimento, 
gesso, pedra artificial, terra-
cota, etc.
Tratamento hidrofogante de 
cargas inertes, tais como 
talco, aglomerados e mate-
riais com alta proporção de 
carbonatos. 
Impermeabilização de telha 
e tijolo.

PRODUTOS

IMPERMEABILIZANTES

7



ANTIDESLIZANTES
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ANTIDESLIZANTE
Produto antideslizante para 
aplicação em banheiras e 
pavimentos cerâmicos em 
geral. Permite cumprir com o  
C.T.E. (Código Técnico de 
Edificação) e com a norma 
UNE-ENV 12633.
1,5 e 25 L

ANTIDESLIZANTE FORTE
Produto antideslizante para 
aplicação  em pavimentos 
cerâmicos e de granito. 
Permite cumprir com o C.T.E. 
(Código Técnico de Edifica-
ção) e com a norma 
UNE-ENV 12633.
1,5 e 25 L

APLICADOR
ANTIDESLIZANTE
Produto antideslizante. 
Embalagem plástica com 
esponja para aplicação em 
banheiras.
250 ml

PRODUTOS

ANTIDESLIZANTES
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TRATAMENTOS,
PINTURAS ESPECIAIS
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PRODUTOS

TRATAMENTOS, PINTURAS ESPECIAIS

ANTIGRAFF
Protector de pinturas e 
grafitis.
1 e 5 L
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PRODUTOS VARIADOS
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PRODUTOS

PRODUTOS VARIADOS

KITAPINT-P
Eliminador de pinturas sobre 
suportes cerâmicos, espe-
cialmente grafitis. 
Produto muito eficiente.
1 e 5 kg

PROTECTOR 060
Antiaderente preventivo para 
evitar a aderência do cimen-
to e da sujidade de  obra em 
pavimento e cerâmicas em 
geral.
1 e 5L

REBO CERAMICAS
É um poderoso agente para 
a limpeza  de manchas orgâ-
nicas tais como, manchas de 
café, vinhos, sidra, corantes 
alimentares.
Pode utilizar-se sobre qual-
quer superfície sem afectar 
fisicamente a mesma.
1, 5 e 25L
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