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Processo 
mais eficiente

NO-PAINT

O mercado de produtos no-paint 
é competitivo e variado no le-
que de produtos e materiais 
cuja utilização tem um im-
pacto substancial na rentabi-

lidade das oficinas de repintura. “A repin-
tura automóvel é uma área extremamente 
técnica e complexa, que exige imenso dos 
profissionais, dos produtos e dos respetivos 
players que actuam neste mercado”, refe-
re Mário Rui Ferreira, da Gravity Paint. 
No caso dos equipamentos e ferramentas, 
André Lemos, da Ixell, indica que este é 
um mercado com uma exigência de qua-
lidade muito forte, “sendo um tipo de 
produto que se aplica diretamente a cada 
tecnologia de tinta específica. Por isso, é 
um mercado em que, para entrar num 
novo cliente, é necessário entrar com toda 
a gama de tintas e trabalhar com o cliente 
a 100%. No mercado de materiais mais 

pequenos, de apoio à pintura automóvel, 
é onde se verifica maior competitividade 
e onde existe mais variedade de produtos 
em preço e qualidade. Estes dois merca-
dos estão em constante modernização 
e alteração, tanto no tipo de produtos 
como na sua eficiência e capacidade de 
multifunções”. Este é um mercado que 
tem crescido de forma contínua em ter-
mos de número de produtos usados nos 
processos, “mas também é certo que os 
fabricantes deste tipo de produtos preci-
sam de se adaptar a um mercado que está 
em contínua evolução e em que o con-
sumo global depende do número de re-
parações globais, e, portanto, flutua com 
a ocupação das oficinas de colisão”, refe-
re Juan Sacchetti, da EMM. Por sua vez, 
José David, da Impoeste, acrescenta que, 
nos últimos anos, “temos visto o apare-
cimento constante de marcas e produtos 

Os produtos no-paint, muitas vezes descurados, contribuem 
para dar uma maior rentabilidade e agilizar o processo 
de repintura nas oficinas
TEXTO NÁDIA CONCEIÇÃO



que concorrem entre eles, mas, infeliz-
mente, divergem simplesmente no fator 
preço, em detrimento da qualidade. Esta 
realidade tem vindo a criar divergências 
no uso e importância que os no-paint têm 
no processo de reparação, potencializando 
o custo da mesma pela falta de conheci-
mento de usabilidade e de qualidade de 
alguns produtos. A redução dos custos dos 
produtos existentes nunca está associada 
à manutenção da qualidade dos mesmos, 
e isso, na maioria das vezes, prejudica as 
oficinas, penalizando-as ao nível da efi-
ciência e rentabilidade”. Este responsável 
acrescenta ainda que se nota o aparecimen-
to gradual de alternativas “num mercado 
que não cresce e que, pelo contrário, tem 
tendência a manter ou reduzir”. 

FUTURO
Segundo Nelson Simões, da Carsistema, 
uma das ameaças do setor de produtos 
no-paint é a disseminação de operadores, 
“num mercado que encolhe por diversos 
fatores, determinando margens esmaga-
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das. No mercado no-paint, esta realidade 
é evidente, dado ser mais fácil obter estes 
produtos para vender. A tinta está circuns-
crita a muito menos fabricantes mundiais, o 
que torna a sua obtenção mais complicada 
para operadores de menor dimensão”. Por 
sua vez, Rafael Dias, da Indasa, indica que 
algumas das oportunidades deste mercado 
são a qualidade dos produtos apresentados, 
a assistência técnica e a formação, as smart 
repair e a renovação de óticas, enquanto 
as principais ameaças são a falta de pro-
fissionais na área da repintura automóvel, 
assim como a maior substituição de peças 
em vez da sua reparação. Quanto ao futuro 
deste setor, António Sousa, da Mozeltintas, 
refere que os clientes têm procurado estar 
mais atentos aos produtos que tragam ren-
tabilidade, ao invés do preço mais baixo. 
“O maior custo numa oficina é a mão de 
obra, este é o custo que tem que ser ren-
tabilizado. Poderá ser uma boa oportuni-
dade de muitos clientes mudarem os seus 
sistemas de trabalho, para serem mais efi-
cazes e eficientes”. De acordo com Vasco 

Pereira da Silva, Acrilac, as oportunidades 
deste setor passam por: “apesar de serem 
produtos no-paint, os clientes necessitarem 
de apoio técnico e formação para tirarem 
o máximo rendimento dos atributos dos 
produtos, assim como a promoção junto 
das oficinas de sistemas/processos mais 
eficazes e mais eficientes; acordos de con-
sumo de produtos em regime de exclusivi-
dade” e também a legislação do setor. Por 
outro lado, indica que as ameaças são: “a 
concorrência extremamente elevada, tan-
to nacional como internacional, que pro-
voca uma grande pressão sobre os preços 
e margens, tornando o negócio menos 
rentável e menos interessante; o mercado 
em retração, consequência da pandemia 
e dos baixos níveis de confiança; a venda 
via internet por parte de distribuidores 
estrangeiros; os acordos de consumo de 
produtos em regime de exclusividade e a 
legislação do setor, extremamente legisla-
do e oficinas com inúmeras obrigações que 
incrementam significativamente os custos 
operacionais”. 
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QUESTÕES
1 - Que marcas próprias ou exclusivas 
comercializam para o mercado da 
repintura (excepto tintas) e a que 
tipo de produtos se referem?

2 - Que outras marcas de produtos 
“no-paint” comercializam? 

3 - Quais as mais recentes novidades 
lançadas (ou que irão apresentar) ao 
nível dos produtos “no-paint”?

COLAD / HAMACH / 
RONINTOOLS
EMM
Juan Vicente Goya Sacchetti
www.emm.com

1 - A EMM é fabricante de no-paint há 
mais de 40 anos. As nossas marcas são: 
Colad: produtos criados para reduzir os 
tempos e custos no processo de produção.  
A qualidade, segurança, produtividade e 
meio ambiente são as nossas pautas de 
trabalho para desenvolver produtos des-
cartáveis específicos para cada processo; 
Hamach: soluções completas e eficazes 
para os quartos de mistura e extração de 
poeiras provenientes da lixagem. Projetos 
à medida de cada cliente, desenvolvidos 
pelos nossos engenheiros. Segurança, 
qualidade, sustentabilidade e meio am-
biente são parte integral de cada projeto; 
Ronintools: ferramentas manuais para 
realizar trabalhos de montagem e des-
montagem na oficina de colisão. Uma 
ferramenta adequada para cada trabalho 
e com garantia vitalícia.

3 - Nos últimos 3 anos, a EMM apresen-
tou mais de 40 produtos inovadores, como 
os Colad Turbomix PaintSaver, Colad 
Snap LId System, HamachHR1400, a 
fita de isolar Orange, etc. Durante este 
ano, a EMM vai lançar a lâmpada de 

secagem UV junto com uma linha de 
betumes UV. A tecnologia de cura UV é 
cada vez mais utilizada em vários mercados 
de processamento de tintas. A tecnologia 
permite que se trabalhe mais rápido e de 
modo mais eficiente, enquanto se reduz o 
tempo de cura entre as etapas do processo. 
A lâmpada para cura rápida Colad pode 
ser utilizada para curar massas, tintas, 
primers e enchimentos com UV tanto em 
áreas pequenas quanto grandes.

FLIXODUR COATINGS
Miguel Fernandes                          
www.flixodur.pt

1 - Temos a marca própria Flixodur 
Coatings e somos representantes oficiais 
da Akemi.

2 - Também comercializamos produtos 
da Sata e da Anest Iwata.

3 - Neste momento, não há nada projeta-
do. No entanto, estamos sempre atentos 
às necessidades dos nossos clientes.

CAR REPAIR SYSTEM
Carsistema
Nelson Simões
www.carsistema.pt

1 / 2 - A Carsistema comercializa uma 
gama completa de produtos para a repin-
tura automóvel, sob a marca própria Car 
Repair System. Esta marca própria, regis-
tada para todo o mundo, é suportada por 
uma gama completa de produtos para a 
repintura automóvel: betumes, aparelhos, 
vernizes, catalisadores e diluentes; sistema 
completo de abrasivos; massas de polir e 
polishes; isolamento e mascaragem (papel, 
plástico, fitas adesivas); equipamentos de 
lixagem e polimento; pistolas de pintura; 

sprays técnicos (verniz, bases, aparelho, 
texturados, selantes); preparação pintura 
(copos, filtros); higiene e segurança pessoal 
(máscaras, fatos pintura, luvas, óculos, 
sapatos de segurança, pasta lava mãos, 
sprays desinfetantes, gel desinfetante); 
e toda uma miríade de outros produ-
tos, que permitem a uma oficina fazer o 
“one stop shopping” à Carsistema. Além 
da marca própria Car Repair System, a 
Carsistema comercializa em exclusivo 
para Portugal a marca Mirka Abrasivos, 
Devilbiss Pistolas de Pintura, Concept 
Chemicals Cosmética automóvel, Innotec 
Sprays técnicos, Rosauto Máquinas Lavar 
Pistolas.

3 - Das diversas novidades apresenta-
das recentemente, destacam-se as novas 
máquinas de lixar 3000 e 5000 da Car 
Repair System; a pistola de pintura para 
Verniz DV1 Clear da Devilbiss; a nova 
linha polimentos e ceras de acabamento 
Car Repair System; o kit efeito cromo 
car repair system; a cola universal para 
reparação de plásticos Car Repair System.

INDASA
Rafael Dias
www.indasa-abrasives.com

1 - Apenas comercializamos a nossa marca 
própria Rhyno, com um vasto leque de 
produtos: Rhyno – linha de abrasivos; 
Ultravent – Sistema avançado de lixagem 
sem pó; A series / E series – insígnias para 
as ferramentas; Autogloss – Polimento e 
TEX Pol – Selantes, adesivos e betumes. 

3 - A Fita de mascarar MTE Red: per-
formance de alta temperatura, resis-
tente até 100º, adesão máxima garan-
tida, acabamento uniforme, não deixa 
resíduos, cor inovadora. Também o 
Autogloss Compound Plus (Polimento): 
Reformulação da linha Autogloss. 
Formulação amiga do ambiente, pas-
ta Compound Plus, processo de um só 
passo, rápido poder de corte, minimiza 
a acumulação de calor, menos marcas e 
hologramas, uso a seco e brilho profun-
do. O Autogloss High-Gloss Plus: ação 
Micro abrasiva, brilho efetivo, restaura a 
cor primitiva, superfície sempre húmida 
e de fácil limpeza. E ainda as esponjas de 
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O valor de 
produtos 
no-paint usados 
numa reparação 
individual tem 
vindo a subir
Juan Sacchetti, EMM

dupla face: lixagem a seco e a húmido, 
diferenciação de grão pela cor, flexibili-
dade e adaptabilidade aos contornos da 
superfície e rentabilidade, devido ao baixo 
empapamento.

                          

IXELL
André Lemos
pt.ixell.com/pt

1 - A Ixell tem no seu portfólio produtos 
divididos em oito grupos: preparação 
de fundos, onde podemos encontrar 
todo o material de subcamadas, quer 
de reparação-substituição, impressão ou 
multifunções; mastiques e todo o material 
de aplicação associado; estanqueidade, 
insonorização e colagem; lixagem e isola-
mento, onde podemos encontrar, não só 
todo o material de aplicação, como fitas, 
lixas, como também o equipamento de 
suporte e aplicação, como aspiradores, 
móveis de suporte ou lixadouras; chapa e 
soldadura, onde, mais uma vez, a Ixell tem 
na sua gama todo o material de aplicação 
e também o equipamento necessário, 
ferramentas ou máquinas; quickrepair, 
onde existem várias opções de conjuntos 
para reparações mais pequenas; vidraçaria, 
tendo todos os materiais e equipamentos 
necessários à reparação dos para-brisas 
e outro material associado de apoio à 
atividade; material de apoio à atividade 
e ao pintor. Neste grupo, estão incluídos 
todos os equipamentos e material ligado à 
repintura automóvel, como máquinas de 
tintas, acessórios, computadores de pintu-
ra, espectrofotómetros, mesas, balanças, 
iluminação ou infravermelhos. Ainda 
neste grupo, temos material de apoio ao 
pintor, como pistolas, equipamentos de 
limpeza, pequeno material de pintura, 
filtração de cabina, material de carroçaria 
e equipamento de proteção do utilizador. 

2 - São comercializadas marcas como a 
Sata e a Devilbiss, no caso de pistolas de 
pintura, ou a 3M em material de apoio 
à pintura. Tanto estas marcas referidas e 
outras marcas que temos no leque comer-
cializado pela Ixell.

3 - As mais recentes novidades são os 
computadores de pintura, com novidades 
em termos de eficiência, conectividade 
e rapidez e o espectrofotómetro, com 

uma eficácia bastante melhorada. Todos 
os produtos e equipamentos vão sendo 
atualizados, para uma gama atual e eficaz 
face ao mercado de repintura.

TEROSON / LOCTITE
Henkel
Juan Manuel Martín
www.reparacion-vehiculos.es

1 - A Loctite, mas sobretudo a Teroson.

3 - A nova pistola pneumática Teroson 
Powerline II e a nova gama de adesivos 
universais híbridos Loctite.

MAXI / EMM / COLAD /  
HAMACH / RONINTOOLS
Impoeste
José David
www.impoeste.pt

1 - A Impoeste comercializa a marca 
Maxi, que compreende os principais 
produtos no-paint em utilização nas 
oficinas: lixas, papéis de isolamento, 

limpeza, fitas, copos, etc. A Impoeste 
também representa a EMM, fabricante 
holandês de no-paints. As marcas são: 
Colad: produtos criados para reduzir os 
tempos e custo no processo de produção. 
A qualidade, segurança, produtividade 
e meio ambiente são as suas prioridades 
de trabalho para desenvolver produtos 
descartáveis específicos para cada pro-
cesso; Hamach: soluções completas e 
eficazes para paintboxes e extração de 
poeiras provenientes da lixagem. Projetos 
à medida de cada cliente, desenvolvi-
dos pelos seus engenheiros. Segurança, 
qualidade, sustentabilidade e meio am-
biente são parte integral de cada projeto; 
Ronintools: ferramentas manuais para 
realizar trabalhos de montagem e des-
montagem na oficina de colisão. Uma 
ferramenta adequada para cada trabalho 
e com garantia vitalícia.

2 - A Impoeste representa ainda a Auto 
Glym, produtos de limpeza e de embe-
lezamento automóvel, os kits e produtos 
Auto Glym permitem que os utilizadores 
alcancem o melhor acabamento, ofere-
cendo excelente durabilidade e aplicação 
rápida e fácil; os adesivos, mástiques, 
selantes e insonorizadores para automó-
veis da Vaber, uma das primeiras marcas 
a reduzir nos seus produtos, todos os 
componentes potencialmente nocivos 
à saúde, que equipa clientes como a 
FCA, Automobili Lamborghini, Pagani 
Automobili, Pininfarina, Maserati, 
Grupo Ansaldo Breda, Hitachi, Alstom 
Caf entre outros; 3M com uma gama 
vastíssima de produtos; Comercializamos 
em exclusivo os equipamentos/consu-
míveis da Walcom. A marca Walcom 
tem como oferta para os nossos clientes 
pistolas de pinturas diferenciadoras, exi-
bindo as suas jóias da coroa, a Genesi 
Carbonio 360, com o seu corpo em fibra 
de carbono, e restantes componentes 
em aço inoxidável, é a pistola mais leve 
do mercado, assim como a nova Slim 
Kombat, com corpo exclusivo em fibra 
de Kevlar.

3 - As novidades são principalmente o 
lançamento dos copos Maxi Cup e as no-
vas fitas de mascarar Maxitape PRO que 
se destaca da atual Maxitape Standard 
pela sua capacidade de resistência ao 
calor, sendo esta evolução de 90º. Ao 
longo dos últimos 3 anos a EMM apre-
sentou mais de 40 produtos novos e 
inovadores como os Colad Turbomix 
PaintSaver, Colad Snap LId System, 
HamachHR1400, tendo sido flexível 
nestes últimos meses com a oferta de 
produtos inovadores para garantir a pro-
teção pessoal e coletivos dos seus utiliza-
dores no que diz respeito à era Covid-19. 
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Um exemplo é o Conjunto Proteção 
Higiénica Interior lançado nos últimos 
meses, assim como o kit higiénico de 
interiores. Prevê se também o lançamento 
da nova “Lâmpada de cura UV” Uma 
tecnologia que permite um serviço mais 
rápido e de modo mais eficiente, enquan-
to reduz rigorosamente o tempo de cura 
entre as etapas do processo. A “Lâmpada 
de cura UV” Colad, pode ser utilizada 
para curar betumes, tintas, primários 
e aparelhos de enchimentos com UV 
tanto em áreas pequenas como maiores.

VISION REFINISH
Centrocor
Agostinho Matos 
www.centrocor.pt

1 - A Centrocor possui a marca própria 
Vision Refinish. Possuímos um vasto 
leque de artigos, como abrasivos, desen-
gordurantes, diluentes, papel de limpeza 
e fita de mascarar, são alguns dos artigos 
presentes na marca.

2 - Somos distribuidores das marcas 
3M, Indasa, Mirka, Kovax e Car Repair 
System.

3 - O lançamento da versão 2.0 dos Copos 
PPS e o disco Hookit de esponja abrasiva 
flexível da 3M foram algumas das novida-
des que apresentamos aos nossos clientes. 
Esta nova versão de copos veio dar um 
novo passo no que toca à evolução e à 
inovação dos copos de pintura, permitindo 
uma maior produtividade na pintura. O 
disco de esponja abrasiva flexível consiste 
num disco com uma espuma macia que 
se adapta a superfícies irregulares e que 
pode ser usada confortavelmente à mão, 
garantido um acabamento de excelência.

 

CHAMALEON / CARTEC
Atwoo
Armindo Oliveira
www.atwoo.lda (brevemente online)

1 - As nossas marcas exclusivas são a 
Cartec, marca dedicada à limpeza, pro-
teção e polimento para repintura. Sendo 
um dos maiores fornecedores de produtos 
profissionais, a organização comercializa 
polish, champôs, desengordurantes, a 
gama refinish (sistema completo de pro-
dutos para polimento), a gama Ceramic 
Guard (revestimento com a dureza do 
diamante = carbono puro que faculta 
uma proteção extraordinária com eficácia 
à prova de água e repelente de sujidade 
na pintura automóvel.) ceras, polidora, 
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O recurso à 
compra via 
mercados 
paralelos é 
uma realidade 
muito presente 
hoje em dia, 
rompendo 
exclusividades 
e esmagando 
margens
Nelson Simões, Carsistema

Alguns dos novos 
produtos “no-paint” 
são de aplicação mais 
técnica. Que meios 
disponibilizam às 
oficinas em termos 
formação técnica?

Juan Sacchetti
EMM

“A EMM, em colaboração com 
os seus distribuidores, organiza 
demonstrações de cada produto, 
em feiras e visitando as oficinas 
com demonstradores que 
apresentam o produto e realizam 
o processo junto do cliente”.

Miguel Fernandes
FLIXODUR

“Damos formação técnica”.

Nelson Simões
CARSISTEMA

“A Carsistema disponibiliza em 
permanência uma equipa de 
cinco técnicos que, diariamente, 
estão presentes em distribuidores 
e oficinas para demonstração 
e explicação das melhores 
técnicas de aplicação da gama 
comercializada. Para além 
desta oferta, a Carsistema SA, 
possui um centro de treino 
equipado, que mais não é que 
uma réplica de uma oficina 
de repintura automóvel, onde 
faculta, formação especializada 
sobre qualquer tema que nos 
seja solicitado. Há ainda cursos 
predefinidos, sobre as diversas 
fases de trabalho da repintura 
automóvel”.

Rafael Dias
INDASA

“Temos um centro de treino em 
Aveiro, a Indasa Academy. Um 
espaço amplo, equipado com 
a mais moderna tecnologia. 
Temos também três viaturas 
de apoio técnico, totalmente 
equipadas para o território 
nacional; “On Site Training” - 
Acompanhamento técnico e 
formação; guia de processo 
para veículos - Indasa Process 
to Profit; desenvolvimento de 
processos “Ad-Hoc” adaptados às 
necessidades das oficinas.

limpa motores, entre outros; Q1 – des-
taca-se pela sua  gama de produtos de 
isolamento a pensar nos profissionais 
de repintura automóvel. Na sua gama, 
é possível encontrar: filme com fita de 
mascarar, fita de mascara até 110ºC, filme 
de proteção, papel de mascarar e as fitas 
de segurança; Chamaleon – produtos 
de reparação de carroçaria (vernizes, 
primários, catalisadores, betumes, desen-
gordurantes, entre tantos outros); Keyon, 
marca que detém uma vasta experiência 
e conhecimento no que respeita aos mer-
cados de indústria abrasiva.

2 – A Petec.

3 – Produtos a lançar no durante o mês 
de outubro/início de novembro: Fita 
de Alta Performance até 110ºC - Q1 
Fita de Alta Performance especialmente 
desenvolvida para trabalhos mais críticos. 
Devido a um tratamento especial, oferece 
excelente resistência à humidade, tintas à 
base de água e solvente; Papel de mascarar 
Premium 32gr/m2 (produto lançado 
recentemente): Papel 100% virgem, fino 
e firme, especialmente tratado. Excelente 
resistência a tintas e vernizes, como os 
poliuretanos, acrílicos e aquosos, o que 
ajuda a reduzir o trabalho causado pelo 
escorrimento da tinta. Fácil de manusear 
para ajudar a melhorar a produtividade.

3M / FESTOOL 
3M
Emanuel Tavares 
www.3m.com.pt/reparacaoautomo-
vel

1 - A 3M dispõe de um amplo portfólio. 
Começando no processo de reparação de 
chapa, as máquinas de banda, o sistema 
Roloc e os respetivos abrasivos Cubitron 
II que permitem uma reparação mais 
rápida, mais pequena e menos profunda, 
são alguns dos produtos diferenciado-
res nesta área. No processo de lixagem, 
a 3M disponibiliza um variado leque 
de soluções, os abrasivos Cubitron II 
e os abrasivos flexíveis de espuma que 
se destacam pela rapidez, durabilidade 
e acabamento que proporcionam. No 
processo de mascaramento, realçamos 
o plástico de mascaramento Premium 

Anti-humidade com tratamento especial, 
a fita 233+, o Dirt-Trap para proteção de 
cabines que permitem maior eficácia e 
evitar repetições. Processo de preparação 
de pintura, PPS serie 2.0, recentemente 
reinventado é o nosso sistema de prepa-
ração de pintura com copos descartáveis 
de última geração que oferecem o melhor 
rendimento para misturar/medir, filtrar, 
pintar em qualquer direção (360°) e 
permite armazenar os restos de pintura. 
No processo de polimento, os discos 
Trizact, Polimento de 1 Passo, espon-
jas de dupla face. Por fim, a gama de 
produtos de Proteção Pessoal (EPIs). A 
proteção, segurança e o conforto de cada 
operário em cada atividade é extrema-
mente importante e a 3M disponibiliza 
uma vasta gama de soluções de proteção 
respiratória, auditiva, facial, ocular, sol-
dadura, etc.

2 - A 3M disponibiliza, em exclusivo, 
uma sofisticada gama de equipamentos 
Festool. A combinação das soluções abra-
sivas 3M com os equipamentos elétricos 
ou pneumáticos Festool oferece uma so-
lução completa, que permite um trabalho 
mais limpo, rápido e eficaz. 

3 - Ampliámos recentemente a nossa 
gama de abrasivos 3M Cubitron II. Agora 
disponível em mais grãos. O “segredo” 
está na revolucionária tecnologia de grão 
cerâmico de alta precisão. À medida que 
o grão de forma triangular se desgasta, 
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vai-se fraturando continuamente, de 
modo a formar pontas e arestas afiadas, 
têm um desgaste uniforme, rapidez de 
corte e proporciona uma vida útil super 
longa.  Estimamos que aproximadamente 
30% do tempo de um pintor é dedicado 
ao processo de lixagem, com a gama de 
abrasivos Cubitron II aliada a um proces-
so uniforme recomendado pela 3M, seja 
garantida uma rentabilidade e benefício 
para a oficina; novos discos de Abrasivos 
Flexíveis de Esponja 3M. São compostos 
por uma espuma macia que se adapta a 
superfícies irregulares. Graças a centenas 
de orifícios perfurados a laser, garantem 
um ambiente de trabalho limpo e livre 
de pó. Destacam-se não apenas pelo seu 
grande rendimento, mas também pela 
sua durabilidade. Com design flexível, 
oferecem versatilidade, ao poderem ser 
utilizados à máquina ou à mão, a seco 
ou a húmido; novo Polimento de 1 Passo 
3M Perfect-It. Foi desenvolvido para uti-
lização com as Esponjas de Acabamento 
de 1 Passo 3M Perfect-It. Esta fórmula 
permite um corte rápido e em simultâneo 
um acabamento perfeito de alto brilho 
em num só passo. Este novo polimento 
permite reduzir os tempos de polimento 
e evitar possíveis repetições; 3M Protetor 

Contra Líquidos Autoadesivo. É um 
material para proteger superfícies tem-
porariamente dos efeitos prejudiciais 
dos líquidos, óleos e solventes ao mesmo 
tempo que retém a sujidade, tanto no in-
terior como exterior mantendo assim um 
local de trabalho limpo e seguro. O seu 
suporte adesivo mantém-no firmemente 
no local aplicado, mas de fácil remoção 
quando necessário. Também resistente a 
impactos ligeiros e com a particularidade 
de adaptar-se aos diferentes formatos de 
superfícies. Em breve serão oficializadas 
mais novidades.

CAARQ / KENSAY
Autoflex
Felismino Pinto
www.autoflex.pt

1 - As marcas comercializadas pela 
Autoflex de consumíveis, equipamen-
tos e químicos são: marcas próprias – 
CaarQ e Kensay; as principais marcas 

representadas (em regime de distribuição 
não exclusiva) são: Indasa, 3M, Festool, 
Sata, Spray Max, Racing, Auto-K, Belton, 
Starchem e Sika.

2 - O Grupo está a preparar para breve 
o lançamento de uma série de acessórios 
de limpeza profunda para preparação 
de superfícies pintadas (discos, panos e 
luvas), no sentido de criar condições para 
a obtenção de melhores resultados nas 
operações de polimento. Estes produtos 
removem facilmente os resíduos e sujida-
des mais difíceis nas superfícies pintadas 
que não permitem a sua remoção através 
da limpeza convencional, produzindo um 
melhor e mais espelhado acabamento.

3 - Cursos de formação específicos no 
Centro de Formação “Autoflex” em Fiães 
e demonstrações “on-job” em clientes rea-
lizadas pelos nossos Assistentes Técnicos 
especializados.
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André Lemos
IXELL

“A Ixell tem técnicos a cobrir toda 
a zona geográfica de Portugal 
no que diz respeito a formação e 
apoio dos nossos clientes”.

José David
IMPOESTE

“A Impoeste e a EMM em 
estreita colaboração com os seus 
distribuidores organiza formações 
e demonstrações de cada 
produto. A presença da EMM 
em feiras é também assinalável. 
As oficinas são visitadas pelos 
técnicos que apresentam 
o produto e realizam a 
demonstração do processo junto 
do cliente. Todos os produtos 
aquando do seu lançamento, têm 
por base um objetivo e uma visão 
de otimizarem processos e tornar 
de forma eficiente o trabalho 
para os quais foram concebidos. 
Como em tudo o que nos rodeia, 
o lançamento de novos produtos 
é aceite por uma minoria na sua 
primeira abordagem, tornando-
os mais aceites com o seu ciclo 
de vida e adoção. É na fase 
de introdução que a EMM e a 
Impoeste pretendem estar na 
divulgação dos novos produtos, 
visionando assim uma maior 
potencialidade de comercialização 
no estado de maturidade dos 
mesmos”.

Agostinho Matos
CENTROCOR

“Os produtos “no-paint” têm 
uma grande importância na 
rentabilidade das oficinas, 
motivo pelo qual os gestores e 
profissionais deveriam ter em 
atenção a aplicação dos mesmos. 
De forma a retirarem a máxima 
rentabilidade dos produtos, é 
fundamental que a aposta na 
formação dos profissionais, seja 
feita através de demonstrações 
e aplicações realizadas por 
técnicos especializados. Para isso, 
contamos com vários assistentes 
técnicos que nos permitem estar 
próximos das oficinas, a divulgar 
e a formar os profissionais de 
pintura”.

Os fabricantes 
de non-paints 
precisam de 
se adaptar 
continuamente 
a um mercado 
que está 
em contínua 
evolução
 José David, Impoeste

FTEK 
Mozeltintas
António Sousa
www.mozeltintas.com

1 - Trabalhamos com a marca exclusiva 
FTEK nos produtos de papel de isolar, 
fita, sistema de polimento de óticas.

2 - As pistolas de Pintura Iwata, os equipa-
mentos Festool e os abrasivos e polimentos 
Norton, 3M, Farecla.

3 - A novidade mais recente é a comercia-
lização da Farecla, na qual destacamos o 
sistema de polimento com a massa G360.

ASB
Álvaro de Sousa Borrego 
Álvaro de Sousa
www.asborrego.pt

1 - Temos vindo a desenvolver a nossa 
marca própria ASB, com linha de pro-
dutos consumíveis para a oficina. Mais 
recentemente, em resposta à pandemia, 
apostámos na criação de produtos destina-
dos à higienização e segurança dos espaços 
físicos e de proteção pessoal.

2 - A 3M, Festool, Sata, Iwata e Rupes.

3 - A novidade mais recente é o projeto 
“ASB on the road”. A nossa aposta neste 
serviço sobre rodas prende-se com a cres-
cente procura de formação direcionada 
à formação e às questões mais técnicas 
com as quais as oficinas se deparam todos 
os dias. Com este novo serviço estamos 
aptos a responder localmente e de uma 
forma mais célere às necessidades dos 
nossos clientes.

ACRILMIX / PIRMO
Acrilac
Vasco Pereira da Silva
www.acrilac.com

1 - Entre diversas marcas, a Acrilac co-
mercializa para o mercado da repintura 
as marcas próprias Acrilmix e Pirmo. A 
Acrilmix é composta por: betume de polies-
ter, primários, vernizes, desengordurantes, 
endurecedores, diluentes e sprays. A Pirmo 
é composta por: betume de polyester, be-
tume fibra de vidro, tinta texturada para 
plásticos, resina, papel de isolar, plástico de 
isolar, fita de isolar, cordões de espuma, pa-
pel de limpeza, sprays, sistema de copos de 
multiuso (RCS), suportes e cavaletes, entre 
outros produtos. Para além das 2 marcas 
próprias, comercializamos diversas marcas 
em exclusivo para o mercado português.

2 - Comercializamos produtos “no-paint” 
de diversas marcas: Dinitrol: betumes de 
polyester, betume fibra de vidro, betu-
me para plásticos, ceras, anti-gravilha, 
mastiques de poliuretano, produtos para 
a colagem de pára-brisas, sprays para a 
pintura de plásticos, sprays técnicos, etc.; 
Betacolor: primários, vernizes, anti-gravi-
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Armindo Oliveira
ATWOO

“Na Atwoo, dispomos de um 
técnico formador que apoia em 
todo o tipo de esclarecimento e 
formação dos nossos clientes”.

Emanuel Tavares
3M

“Não diríamos que são de 
aplicação mais técnica, mas é 
importante que o cliente conheça 
os detalhes de cada produto 
ou processo para que consiga 
os maiores benefícios. Em 
termos de formação, a 3M em 
Portugal dispõe de uma rede de 
demonstradores com um grande 
conhecimento técnico, equipados 
com as melhores soluções 3M, 
capazes de atender a qualquer 
consulta e que trabalham em 
colaboração com as oficinas 
para lhes ajudar a otimizar os 
processos; contamos também 
com um Centro de Treino Móvel 
totalmente equipado; cursos para 
Gerentes/Direção Pós-Venda. Em 
colaboração com a Cesvimap e GP 
Automotive, formação sobre como 
maximizar a rentabilidade de uma 
oficina de chapa e pintura. Todos 
os meses recebemos no nosso 
Centro de Inovação 3M clientes de 
Portugal e Espanha; cursos para 
pintores, que se realizam todos 
os meses no Centro de Inovação 
3M; auditorias de oficinas e 
ferramentas de controlo de KPIs. 
Dirigida pelos nossos Engenheiros 
e orientada para analisar os 
processos de trabalho da oficina 
nos anexos de pintura; Webinarios. 
Diferentes formações de produtos 
e processos em que o cliente pode 
assistir e participar online”.

Felismino Pinto
AUTOFLEX

“Cursos de formação específicos 
no Centro de Formação Autoflex 
em Fiães e demonstrações on-
job em clientes realizadas pelos 
nossos Assistentes Técnicos 
especializados”.

António Sousa
MOZELTINTAS

“Desde do início do ano, a 
empresa dispõe de um centro 
de formação próprio, bem como 
departamento técnico. Este 
serviço ajuda-nos a estar mais 
próximos dos clientes e das 
suas necessidades, para isso 
temos organizado algumas 
formações específicas, bem como 
demonstrações de sistemas 
de trabalho adaptados a cada 
cliente, ajudando as oficinas a ser 
mais rentáveis e eficientes”.

Álvaro Sousa, 
ÁLVARO DE SOUSA BORREGO

“Atualmente, a nossa equipa 
técnica conta com três 
profissionais certificados que 
se deslocam diariamente para 
ministrar formação on job e 
prestar assistência técnica. 
Há 1 ano lançámos a nossa 
1.ª unidade ASB on the road, 
entretanto já lançámos a 2.ª e 
não vamos ficar por aqui! Através 
das unidades ASB on the road 
conseguimos levar a formação 
à casa do cliente, permitindo 
que a formação seja aplicada 
directamente sobre as questões 
reais do dia-a-dia da oficina. 
Mesmo nesta fase de Covid-19 
as nossas unidades continuam 
a chegar aos nossos clientes, 
cumprindo todas as medidas de 
distanciamento e prevenção”.

Vasco Pereira da Silva 
ACRILACc
“A Acrilac dispõe de diversos 
meios disponibilizados às oficinas 
para formação técnica. Numa 
1.ª linha os nossos comerciais 
também têm conhecimentos 
técnicos. Em complemento, 
temos um técnico para formação 
e para apoio técnico aos clientes 
e à nossa Equipa Comercial. 
Dispomos de um Centro Técnico 
completamente equipado para 
efetuar pinturas de automóveis. 
A formação / apoio aos clientes 
poderá ser efetuada no nosso 

lha, desengordurantes, endurecedores, e 
diluentes; Sia Abrasives -> Sistemas de lixa-
gem, sistemas de polimento, produtos para 
a chapa, e equipamento ligeiro (lixadoras 
elétricas, lixadoras pneumáticas, etc); Sata: 
pistolas de pintura profissionais, sistema 
de copos multiuso (Sata RPS), proteção 
respiratória, tecnologia de filtragem, e 
acessórios; 3M: Abrasivos, produtos para 
a chapa, sistemas de mascara, sistemas de 
preparação de pintura (3M PPS), sistemas 
de polimento e de acabamento, adesivos, 
vedantes, revestimentos, proteção pessoal, 
e acessórios; Festool: sistemas de lixagem, 
sistemas de polimento, e equipamento 
ligeiro (lixadoras, aspiradores, polidoras, 
serras, aparafusadoras, fresadoras, orla-
doras, plainas, acessórios, etc); Moldex: 
Proteção profissional respiratória e auditiva; 
Volz: Filtros de teto, de chão e pré-filtros 
para cabinas de pintura; p-protect:luvas 
de proteção; Briel: telas de limpeza; Entre 
outros produtos. 

3 -  Destacamos o lançamento em Setembro 
no mercado mundial da Edição Especial 
Exclusiva 2020 da pistola SATAjet X 5500 
Bionic. É fabricado um n.º limitado de 
pistolas a nível mundial. A pistola SATAjet 
X 5500 Bionic está disponível nas versões 
standard e digital, e nas tecnologias RP 
e HVLP.

ZAPHIRO
Rafael Gallego
zaphirogroup.com/pt

1 - Sob a marca própria Zaphiro, comer-
cializamos mais de 300 produtos funda-
mentais para a máxima produtividade e 
rentbilidade: abrasivos, fita adesiva, fitas 
especiais, Zaphiro Paint System, másca-
ras, preparação de acessórios de pintura, 
preparação de superfícies e veículos, ar 
comprimido, proteção do trabalho, selan-
tes, sprays, tintas e solventes de proteção, 
produtos de polimento, lixas e lâmpadas, 
ferramentas, limpeza e manutenção.

2 - Distribuímos todas as marcas do 
fabricante Hedson Technologies: IRT, 
Herkules e Drester, com sistemas de cura-
do, elevación y limpieza de alta calidad . 
A Zaphiro é ainda distribuidor oficial e 
exclusivo para Espanha e Portugal da Mix 



Uma correta 
utilização dos 
produtos no-
paint permite 
que a oficina 
seja mais 
produtiva, 
alcançando 
melhores 
resultados finais 
e em tempos de 
trabalho bem 
mais reduzidos 

Felismino Pinto, Autoflex

Centro Técnico ou no local do 
cliente. Adicionalmente, e sempre 
que necessário, também temos 
o apoio dos técnicos das marcas 
que representamos”.

Rafael Gallego 
ZAPHIRO 

“Antes da pandemia, a empresa 
apoiou a sua rede de distribuição 
através de cursos técnicos de 
manuseamento das ferramentas 
e equipamentos do seu catálogo, 
dada por especialistas do 
Departamento Técnico Zaphiro 
que se deslocaram fisicamente 
a cada empresa. A Zaphiro 
possui um centro de formação 
próprio em Madrid, onde a equipa 
forma os técnicos da sua rede 
de distribuição e onde também 
recebe a visita de pintores que 
recebem formação em reparação 
de plásticos. rectificação de 
defeito e Smart Repair. Nesta 
fase, em que é difícil o contacto 
presencial, a Zaphiro melhorou o 
seu canal no YouTube, com quase 
50 tutoriais disponíveis, para 
continuar a formar pintores”. 

Mário Rui Ferreira
GRAVITY PAINT

“A GravityPaint aposta e investe 
na formação interna dos seus 
colaboradores, de forma a estarem 
o mais habilitados possível para 
aconselhar, esclarecer e ajudar 
nas solicitações dos nossos 
clientes; organizando eventos 
com demonstrações de produtos 
e equipamentos; também 
fazendo visitas às oficinas com 
os técnicos das principais marcas 
com que trabalhamos e fazemos 
por esclarecer as dúvidas e 
questões que surgem no dia-
a-dia. E acreditamos ser este o 
posicionamento certo, para que os 
nossos clientes nos considerem 
como um verdadeiro parceiro de 
negócio, podendo confiar na nossa 
equipa, nos nossos produtos e nos 
nossos serviços”.
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Plast, que possui uma linha de produtos 
especializada na reparação de peças plásti-
cas e que conta com colas de alta qualidade 
(poliuretano e epóxi), além de grampos 
e acessórios. A Zaphiro também vende 
lâmpadas Philips Match Line MDLS e 
PHJ20 LED e projetores para verificação 
de cor, respetivamente.

3 - Este ano houve novidades importan-
tes. Na área de abrasivos, destacamos os 
discos Silver Estrella 34 mm e os novos 
discos Silverfine Zaphiro. Foi adicionada 
também ao catálogo  uma nova interface 
de lixa 300/7 mm e um Kit com guia para 
lixar a pó. Este último consiste em uma 
ferramenta de aplicação e duas cargas de 
30 gramas de pó na cor preta, embora 
as taxas adicionais estejam disponíveis 
separadamente em preto e laranja. Por 
outro lado, o novo buzo Airmaster tam-
bém está incorporado no catálogo. O kit 
de restauração de faróis com polímero 
líquido, o spray anti-pedra preto, o kit 
de proteção de cerâmica com protetores e 
selantes de cerâmica, a bandeja triangular 
magnetizada para cabines, as novas espá-
tulas de borracha ou a lâmina removedora 
de cerâmica também foram adicionados 
este ano ao catálogo. Somam-se ao catá-
logo vários produtos já apresentados ao 

mercado, como o filme de mascarar CDC 
Red e uma linha completa de produtos 
para instalações de ar comprimido.

FINIXA
Gravity Paint 

1 - A GravityPaint é o importador exclu-
sivo da marca Finixa para Portugal,que 
dispõe de uma das mais completas e 
fiáveis ofertas de produtos “no-paint” 
do mercado. Isto porque, o profissional 
tem ao seu dispor: produtos de limpeza 
interior e exterior,produtos de mascara-
mento/isolamento,de polimento, betu-
mes, lixas, sprays técnicos, polidoras e 
lixadeiras eléctricas e pneumáticas, cava-
letes para peças, produtos de protecção 
pessoal (máscaras, fatos, luvas, óculos,sa-
patos),máquinas de lavar pistolas (sistema 
solvente e sistema aquoso), produtos para 
as cabines de pintura (filtros para o tecto 
e chão, protecção das paredes, limpeza 
das grelhas), produtos para reparação 
de plásticos (colas, telas de reforço, ade-
rentes), blocos de lixagem manual, um 
kit para recondicionamento de estofos 
e interiores em couro e plástico, copos 
para diluição,etc.

2 - Comercializamos também as se-
guintes marcas:Festool (Lixadeiras, 
Aspiradores,  Lixas,  Polidoras, 
Aparafusadores); Sia Abrasives (Lixas); 
Anest Iwata (Pistolas Pintura,Filtros 
de Ar,Compressores);Scholl Concepts 
(Polimento, Detail e Car Care); Flex 
(Polidoras, Lixadeiras, Aspiradores); 
SaicoZero (Cabines de Pintura, Áreas 
de Preparação, Laboratórios/Paint Box); 
Base (Sapatos de Segurança, Meias e 
Luvas); Rupes (Lixadeiras, Aspiradores, 
Polidoras); DeWalt  (Rectificadoras, 
Aparafusadores, Secadores de Ar Quente)
 
3 - Nos últimos meses apresentámos vá-
rias novidades no mercado, dando espe-
cial destaque a: SharpWhite - Novo siste-
ma de lixagem da Finixa; Betume,Verniz 
e Lampâdas UV - Novos produtos Finixa 
com tecnologia UV para pequenas/rá-
pidas reparações; Polidora Rotativa e 
Excêntrica a Bateria, e Lixadeira Eléctrica 
150mm - Novos Equipamentos Flex.


