


Linha de revestimentos decorativos da gama KAPPA baseados em diferentes tipos de cal, 
para aplicação em superfícies verticais, tanto em interiores como exteriores.
Produtos com elevado valor estético, efeitos cromáticos e grande versatilidade no modo de 
aplicação, conferindo aspetos e texturas peculiares, enquadrando-se em qualquer ambiente 
de decoração assim como em vários estilos de arquitetura, desde os contemporâneos aos 
mais rústicos, tanto em obras novas como em remodelações.

Line of decorative coatings of the KAPPA range based on different types of lime, for applica-
tion on vertical surfaces, both indoors and outdoors.
Products with a high aesthetic value, chromatic effects and great application versatility, giving 
peculiar aspects and textures, fitting in any decoration environment as well as in various styles 
of architecture, from the contemporary to the more rustic, in new works as well In remodeling.

Toda a gama KAPPA dispõe de 132 cores, baseadas em pigmentação inorgânica.
Além desta seleção de cores, temos ao serviço do cliente um departamento de estudo de 
cores personalizadas, dentro dos mesmos critérios.

The entire KAPPA range has 132 inorganic pigmentation based colors.
In addition to this selection of colors, we have a custom color study department, within the 
same criteria, at the customer service.



KappaKal Stuck Fino é um revestimento decorativo em pasta, baseado em cal 
apagada, cargas seleccionadas, pigmentação inorgânica e aditivado com po-
límero acrílico para facilitar a adesão a vários substratos assim como uma maior 
flexibilidade.

KappaKal Stuck Fino is a decorative paste coating based on slaked lime, selected 
fillers, inorganic pigmentation and added with acrylic polymer to facilitate adhe-
sion to various substrates as well as greater flexibility.





KappaKal Marmoris é um revestimento decorativo em massa, baseado em cal apa-
gada, granulados de mármore finos, cargas selecionadas e pigmentação inorgâ-
nica. Aditivado com polímero acrílico para facilitar a adesão a vários substratos, 
assim como uma maior flexibilidade.

KappaKal Marmoris is a mass decorative coating, based on slaked lime, fine marble 
granules, selected fillers and inorganic pigmentation. Additives with acrylic polymer 
to facilitate adhesion to various substrates, as well as greater flexibility.






