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A COR 
da inovação 
Mais cor para a sua casa, maior Proteção ao nosso 
património histórico 

C
om mais de 90 anos no 
mercado, a Barbot apre-
senta um alargado por-
tefólio de tintas e ver-
nizes, para interiores e 

exteriores, que se adaptam às 
necessidades de cada projeto. 
Desde a Tinta Dioplaste, pro-
duto líder de vendas da Barbot e 
que se distingue pela excelente 
relação qualidade/preço, às tin-
tas de elevada performance, 
como Velvet Poudré ou Barbot 
Perfect, a Barbot tem a resposta 
certa para cada projeto. Além 
disto, para os adeptos das tin-
tas com efeitos decorativos, a 
marca tem ditado tendências 
apresentando soluções cria-
tivas, como Barbot Ardósia, 
Barbot Íman e Barbot Glamour. 
No ano passado lançou ainda 
Velvet Poudré, uma tinta que 
confere uma textura macia 
às paredes e que, ao mesmo 
tempo, é superlavável. 

BARBOCRIL PLUS D, UMA 
RECORDISTA DE VENDAS, 
DESTACA-SE PELO 
SEU ELEVADO DESEM-
PENHO NA PROTEÇÃO 
DE SUPERFÍCIES, 
APRESENTANDO UMA 
ELEVADA RESISTÊNCIA À 
LUZ E À INTEMPÉRIE 

Por outro lado, a rea-
bilitação do património 
tem sido alvo de grande 
investimento por parte da 
Barbot. Para isso, possui um 
laboratório na sua fábrica em 
Canelas, Vila Nova de Gaia, 
que trabalha arduamente no 
desenvolvimento e no teste 
de novas respostas para o 
mercado. Barbot Art Facha-
das Históricas, por exemplo, 
foi o produto aplicado na re-
cente recuperação da Igreja 
dos Clérigos, no Porto. Para 
além de não permitir o nasci-
mento de fungos nem algas, 
vai preservar o aspeto rústico 
do monumento. Barbocril Plus 
D, uma recordista de vendas, 
destaca-se pelo seu elevado  

desempenho na pro-
teção de superfícies, 
apresentando urna elevada re-
sistência à luz e à intempérie. 
Foi a escolhida para pintar a 
loja Cartier na Avenida da Li-
berdade, em Lisboa. Atenta às 
novas tendências da constru-
ção, nomeadamente da cons-
trução sustentável, a Barbot 
apostou igualmente no desen-
volvimento e comercialização 
de soluções técnicas ao nível 
de pavimentos, revestimen-
tos e isolamentos, que cum-
prem os exigentes requisitos 
do mercado. Neste segmento,  

destacam-se as soluções Bar-
botherm e Barbotherm Cork, 
dois inovadores sistemas de 
isolamento térmico e acústico 
de elevado desempenho, que 
asseguram uma poupança 
energética até 30%, poten-
ciando o máximo conforto a 
baixo custo. O sistema Barbo-
therm encontra-se homolo-
gado pela Aprovação Técnica 
Europeia - ETA, que atesta a 
sua elevada performance e 
cumprimento das principais 
normas europeias. ■ 


