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compre online em

recolha no armazém ou receba em casa

aos preços finais acresce IVA 

Esta informação é enviada porque consta na nossa lista de clientes ou foi recomendado por um parceiro de negócios.
Verifique a política de privacidade em unatudo.pt/politica-privacidade/ ou clique aqui
Se não pretende voltar a receber informação sobre produtos e serviços informe o nosso Serviço de Apoio ao Cliente 

O asfalto betuminoso HABILFIX, é um asfalto (mistura 
betuminosa asfáltica) de qualidade superior para 
reparações a frio com uma técnica inovadora.

Após aplicação/compressão comporta-se como um 
asfalto betuminoso a quente, proporcionando uma 
reparação permanente.

ASFALTO FRIO

Pode ser armazenado a baixas temperaturas sem comprometer a 
sua manuseabilidade.                                                                                                                                       
• Reparação permanente. Não há reparações de reparações                                                                                            
• Resistente contra danos causados pela chuva e pelo frio.                                                                  
• Armazenável até 2 anos embalado.
• Não precisa de corte ou preparação de camada de aderência                                                                                                  
• Não necessita de equipamento de compactação pesado                                                                                                 
• Abertura ao trânsito imediata

Sacos 20kg c/pega:

Até 10 unidades:                       10,90  €  
Paletes de 50 unidades (1ton):   7,52 €

Balde 20kg c/pega:

Até 10 unidades:                       13,08 € 
Paletes de 50 unidades(1 ton):   9,27 €

Big-bag de 1000kg:                 277,95 € 
 
Big-bag de 500kg:                    119,90€ 
 
Maço compactador de asfalto:  54,40€ 

A Negociar:    Prémios com desconto de quantidade
  Transporte

até 10 unid. Palete 50 uni
1 (ton.)

Saco 20 Kgs 10,00 € 6,90 €
(com pega)

Balde 20 Kgs 12,00 € 8,50 €
(com pega)

https://unatudo.pt/produtosprofissionais
https://unatudo.pt
https://unatudo.pt/politica-privacidade/
https://www.youtube.com/channel/UCRWL9bsvmgq7ihZ_waXErng

