SOBRE A FIXAR

Política

A Fixar foi fundada em 1997 com o objetivo de
assessorar tecnicamente obras de ediﬁcações, de
pequeno à grande porte. Posteriormente, foi montada a
unidade fabril para a produção de soluções necessárias ao
assentamento e revestimento.

Ter compromisso empresarial, buscando sempre um
atendimento que satisfaça as necessidades de todos os
colaboradores, com ética e seriedade.

Fabricamos argamassas colantes, argamassas coloridas
para pastilhas, graute, massa pronta, chapisco colante,
massa termoacústica, rejuntes ﬂexível, porcelanato, plus,
acrílico (pronto) e elastômero para juntas de
movimentações.
Com o objetivo de atender construtores e casas de
material para construção, ampliamos nossa linha de
produção.
A Fixar possui laboratório próprio e sabe que, no mercado
atual, é importantíssimo manter a qualidade e o bom
relacionamento com os clientes, visando sempre orientar
os proﬁssionais de mão de obra sobre os cuidados
necessários à execução dos trabalhos de revestimento
cerâmico. Possuímos duas linhas de fabricação: uma
unidade para a produção de massas e argamassas
colantes e outra para a produção de rejunte.

Eleva à empresa pela qualidade, buscando o
aprimoramento em todos os níveis de trabalho, interno e
externo, industrial e comercial, antes, durante e após as
vendas.
Do preto básico à clareza do azul mar, a Fixar tem em seu
portfólio a maior variedade de cores de rejunte que
evidencia seu ambiente, deixando-o mais harmônico e
agradável.
Atendendo a diversas áreas de aplicação, possuímos
quatro linhas de rejunte: ﬂexível, porcelanato, plus e acrílico
(pronto).

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Nossas cores

A empresa está localizada próxima à BR-040, na região de
Contagem, em Minas Gerais e realiza entregas na região
metropolitana de Belo Horizonte.
Disponibilizamos também a retira de mercadoria em
nossa fábrica.

Missão
Satisfazer sempre os clientes com produtos que atendam
às suas necessidades construtivas, com a máxima
qualidade.
Respeitar a saúde e os direitos dos funcionários, bem
como sua segurança, garantindo assim o crescimento e
equilíbrio estrutural da empresa.

ARGAMASSAS E REJUNTES
Rua José Francisco das Chagas, 250
São Sebastião | Contagem / MG . CEP: 32.150-340
Tel.: (31) 3394-2667. (31) 3394-3331
vendas@apliqueﬁxar.com.br
www.apliqueﬁxar.com.br

Visão
Um crescimento tecnológico, visando atender o mercado
com novos produtos. O valor intrínseco à sua ﬁlosoﬁa é de
que os clientes e parceiros são os bens maiores que a
empresa possui.

FLEXÍVEL
IMPERMEÁVEL
ANTIFÚNGICO

ARGAMASSAS E REJUNTES

Produtos que garantem
o sucesso do seu projeto.
ARGAMASSA AC-I
INTERIORES
Desenvolvida para o assentamento
interno de cerâmicas (pisos e paredes).
Embalagem de 20 kg.
Cor cinza.

ARGAMASSA TOP

ARGAMASSA COLORIDA

MASSA PRONTA - 3 EM 1

REJUNTE FLEXÍVEL

REJUNTE PLUS

INTERIORES

PASTILHA DE VIDRO E PORCELANA

INTERIORES E EXTERIORES

JUNTAS DE 2 A 10 MM DE LARGURA

JUNTAS DE 1 A 5 MM DE LARGURA

Indicada para assentamento cerâmico
em ambientes internos: cozinhas,
banheiros e áreas de serviços.

Desenvolvida para o assentamento
e rejuntamento simultâneo de
pastilhas de vidro e porcelana, em
ambientes internos e externos.

Indicada para o assentamento de
blocos de concreto e cerâmico,
reboco/emboço e contrapiso.

Flexíveis, impermeáveis e
antifúngicos, desenvolvidos para o
preenchimento e acabamento de
juntas de revestimento cerâmico e
pedras decorativas.

Recomendado para o rejuntamento
interno e externo de porcelanatos,
granitos, mármores e revestimentos
que requerem elevada resistência e
acabamento de alta qualidade.

Indicado para rejuntamento interno e
externo de cerâmicas, granitos e
mármores.

Possui alta ﬂuência entre as juntas e
aderência aos materiais indicados.

Recomendada para pisos e paredes,
onde necessitam maior aderência dos
materiais cerâmicos.

Embalagem de 20 kg.
Cores disponíveis sob consulta.

Embalagem de 20 kg.
Cor cinza.

Embalagem de 20 kg.
Cor cinza.

Aplicação somente em piso.
Aplicação em piso e parede.
Embalagem de 1 kg (fardos de 15 kg)
Cores disponíveis sob consulta.

Embalagem de 1 kg.
Cores disponíveis sob consulta.

ARGAMASSA AC-II

ARGAMASSA AC-III

GRAUTE

CHAPISCO COLANTE - 2 EM 1

REJUNTE PORCELANATO

REJUNTE ACRÍLICO

INTERIORES E EXTERIORES

PORCELANATOS, GRANITOS,
MÁRMORES E ARDÓSIAS
Desenvolvida para o assentamento
interno e externo de materiais com
baixa aderência, como Porcelanato,
Granito, Mármore e Ardósia, bem como
revestimento de fachadas de
ediﬁcações. A argamassa de cor
branca é indicada para o
assentamento de peças claras.

25 e 50 MPA

INTERIORES E EXTERIORES

JUNTAS DE 2 A 5 MM DE LARGURA

JUNTAS DE 1 A 5 MM DE LARGURA

Desenvolvido para a ﬁxação de
equipamentos pesados e reparos
em estruturas de concreto,
reforço estrutural, preenchimento
de furos de passagem de
tubulação hidráulica, entre outros.

Indicado para receber a aplicação do
reboco. Aplicado como chapisco rolado
ou colante, pode ser utilizado em
pilates, vigas, lajes, tijolos de bloco
cerâmico e concreto.

Indicado para rejuntamento interno
e externo de porcelanato,
apresentando um acabamento e
preenchimento de alta qualidade.

Produto pronto para uso, dispensando
a adição de água ou qualquer outro
tipo de líquido.

Desenvolvida para o assentamento
interno e externo de cerâmicas
(pisos e paredes), revestimento de
fachadas de ediﬁcações, garagens
e áreas úmidas, como lavanderias,
banheiros e cozinhas.

A argamassa de cor branca é indicada
para o assentamento de blocos de
vidro.

Embalagem de 20 kg.
Cor cinza e branca.

Possui alta ﬂuência e elevada
resistência mecânica.

Aplicação em piso e parede.
Embalagem de 20 kg.
Cor cinza.

Embalagem de 1kg (fardos de 15 kg).
Cores disponíveis sob consulta.

Possui fácil aplicação, alta aderência
entre as juntas em revestimentos que
requerem elevada resistência e
acabamento superﬁcial liso e de alta
qualidade.
Altamente impermeável.

Embalagem de 20 kg.
Cor cinza.

Embalagem de 20 kg.
Cor cinza e branca.

Indicado para rejuntamento interno e
externo de porcelanatos, granitos,
cerâmicas, mármores e revestimentos
com juntas de 1 a 5 mm.
Pote de 1 kg.
Cores disponíveis sob consulta.

ARGAMASSA PORCELANATO

ARGAMASSA MAX

CIMENTO PORTLAND BRANCO

INTERIORES

PISO SOBRE PISO . GRANDES
FORMATOS

NÃO ESTRUTURAL

Desenvolvida para o assentamento
de Porcelanato em ambientes
internos, sendo um produto de alta
aderência.
Embalagem de 20 kg.
Cor cinza e branca.

Recomendada para a sobreposição de
revestimentos cerâmicos em pisos e
paredes internos e externos, sem a
necessidade de remover os
revestimentos antigos.

Indicada também para o
assentamento de materiais em
grandes formatos e com absorção
d’água menor/igual a 6%.

Fundição de pequenas peças e
recuperação de peças moldadas,
recomposição de superfícies
daniﬁcadas, colocação de registros
hidráulicos, calafetagem de trincas ou
juntas para acabamentos que exijam a
cor branca, assentamento de pedras
ornamentais claras, mármores brancos
e peças de revestimentos.
Embalagem de 1 kg (fardos de 15 kg)
Cor branco.

Elastômero super colante
desenvolvido para a calafetação de
trincas, telhas galvanizadas,
ﬁbrocimento e pontos de inﬁltração
de água.
Possui alta aderência e
impermeabilidade em concreto, metal,
galvanizado, cerâmica e pedras.

LANÇAMENTO
MASSA TERMOACÚSTICA
INTERIORES E EXTERIORES
Massa inovadora que propõe diminuir a incidência
de calor e ruídos nos ambientes internos.
Pode ser usada como contrapiso, visando
reduzir a propagação de som nos pavimentos.
Embalagem de 20 kg. Cor cinza.

Embalagem de 20 kg.
Cor cinza e branca.

www.apliqueﬁxar.com.br
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