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Caro Cliente,
A Koby é uma marca 100% Portuguesa de produtos químicos para a construção, indústria, ramo 

automóvel e bricolagem. Criada em 2012, os produtos Koby rapidamente conquistaram o seu lugar no 
mercado, sendo hoje distribuídos de norte a sul do país e amplamente exportados. 

Graças à confiança que tem vindo a depositar em nós, os nosso produtos são hoje produzidos na nossa 
fábrica recorrendo ás mais recentes tecnologias. O desenvolvimento de produto bem como o controlo de 
qualidade são feitos no nosso laboratório por profissionais altamente qualificados que têm ao seu dispor 
equipamentos com tecnologia de ponta. Desta forma o controlo dos nossos produtos é agora ainda mais 
rigoroso assegurando não só uma qualidade de excelência mas principalmente uma maior rapidez na 
resposta às suas necessidades.

Renovamos aqui o nosso compromisso de continuidade na apresentação de produtos inovadores com o 
padrão de qualidade a que marca Koby nos tem habituado.

Resta-nos agradecer a confiança que tem depositado nos nossos produtos e convidá-lo a conhecer toda 
a nossa gama.

Obrigado, contamos consigo!
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elástico extra-forte 

instantânea sem manchas 

elástico extra-forte 

instantânea sem manchas

super cola

A BULL GLUE é uma cola extra-forte 
sem solventes para fixação extrema 
e imediata. Pode ser aplicada em 
superfícies húmidas e adere a quase 
todos os materiais de construção.

metal vidrobetão pedra
natural

azulejo gesso

plástico sup.
húmidas

pedra madeiracerâmico alvenaria

NOVI
DADE



elástico extra-forte 

instantânea sem manchas 

elástico extra-forte 

instantânea sem manchas
MS POLYMER
TECHNOLOGY
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Silicone Acetato
Produto de elevada qualidade para aplicação na selagem 
de juntas na construção em geral, especialmente em 
superfícies vidradas. Cura em contacto com a humidade 
atmosférica criando uma vedação forte e duradoura. 
O Koby silicone acetato apresenta elevado poder de 
adesão e elasticidade.

Aplicações

 Sistemas de ar-condicionado e ventilação.
 Todo o tipo de juntas.
 Vidro, vitrinas e qualquer superfície vidrada.
 Metal, cerâmica e plásticos.
 Juntas de vedação em bancas de cozinha
 Banheiras e louças sanitárias.
 Aplicável em câmaras frigorificas.

24un 1248un280ml

sanitários vidrocozinhas

Branco
6000 01 01 01 09010

Bronze 8017
6000 01 01 01 08017

Cinza 7011
6000 01 01 01 07011

Preto
6000 01 01 01 09005

Transparente
6000 01 01 01 00000

Cinza 7035
6000 01 01 01 07035

Alta Elasticidade
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Secagem Rápida
UniversalSilicone Acetato

www.koby.pt
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Secagem RápidaUniversal

Características

 Excelente adesão – colagem forte.
 Cura rápida.
 Não escorre.
 Elevada elasticidade.
 Excelente resistência aos raios UV 
 Grande durabilidade.



Silicone Sanitários 
Acetato
Silicone Acético de alta qualidade com elevado teor 
fungicida especialmente formulado para aplicações 
sanitárias. Impede o aparecimento de fungos e 
bolores não perdendo a cor ao longo do tempo. 

Aplicações:

 Vedações em casa de banho, lavatórios, duches 
 e sanitários
 Selagem de chuveiros, resguardos de banheiras 

 e cozinhas
 Selagens de equipamentos de frio
 Aplicável em: vidro, cerâmica, azulejo e metais, 

24un 1248 un280ml

sanitários resguardos

Secagem Rápida
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Transparente
6000 01 01 02 29010

Branco
6000 01 01 02 20000



Elevado teor de fungicida

Não enegrece

Acetato Sanitários

www.koby.pt

Não
Enegrece

Características

 Elevado teor de fungicida
 Classificado de Anti -Fungos de acordo  

 com a norma EN 15651-3
 Impede o aparecimento de fungos

 e bolores
 Resistente a detergentes domésticos
 Boa aderência à generalidade dos materiais 

 de construção

Resistente
a Detergentes

Anti-fungo
s
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Silicone Neutro Construção
Silicone neutro de qualidade superior para a aplicação de 
sanitários e construção em geral, especialmente indicado 
para aplicação em fachadas e sistemas de vidro-alumínio. 
Elevada adesão a quase todos os materiais de construção.

Aplicações

 Juntas de dilatação em betão e tijolo.
 Caixilharia em alumínio lacado e anodizado.
 Isolamento de fachadas e sistemas vidrados.
 Cozinhas, casas de banho e chuveiros.
 Vidro, alumínio e outros metais
 Betão e tijolo, cerâmica, pvc e outros plásticos.
 Juntas sujeitas a fungos e bolores.

24un 1248un300ml

fachadas caixilharia
alumínio

sanitários

Alta Elasticidade

Cinza 7016
6000 01 01 02 17016

Alumínio 9006
6000 01 01 02 19006

Castanho 8014
6 000 01 01 02 18014

Branco
6000 01 01 02 19010

Creme 1015
6000 01 01 02 11015

Bronze 8017
6000 01 01 02 18017

Cinza 7037
6000 01 01 02 27037

Preto
6000 01 01 02 19005

Transparente
6000 01 01 02 10000

Cinza 7011
6000 01 01 02 17011
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Anti-Fungos
Alta Elasticidade

Silicone Neutro Construção

www.koby.pt

> 
si

lic
on

es

13

Anti-fungos Super Forte

Características

 Cura neutra e rápida. 
 Resistente aos raios UV.
 Elevada adesão e grande elasticidade. 
 Resistência ao aparecimento de bolores 

 e fungos.
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Silicone Neutro
Produto de elevada qualidade e múltiplas aplicações. 
Cura em contacto com a humidade atmosférica 
criando uma vedação forte e duradoura. Adequado 
para aplicação em materiais porosos e não porosos, 
em exteriores e interiores. Especialmente indicado 
para a indústria da caixilharia (alumínio, metal e pvc) 
e construção em geral.

Aplicações

 Vedação de caixilharias (alumínio, pvc e metal).
 Todo o tipo de juntas; juntas de dilatação.
 Selagem entre sistemas de alumínio e vidro.
 Cozinhas.
  Madeira pintada.
  Superfícies envidraçadas.

24un 1248un300ml

plásticos caixilharia
alumínio

cozinhas

Alumínio 9006
6000 01 01 02 09006

Preto
6000 01 01 02 09005

Branco
600001 01 02 09010

cinza 7011
6000 01 01 02 07011

Transparente
6000 01 01 02 00000

Alta Elasticidade

Castanho 8014
6000 01 01 02 08014

Verde 6005
6000 01 01 02 06005

Cinza 7035
6000 01 01 02 07035
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Secagem Rápida
Super-Forte

Silicone Neutro

www.koby.pt
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Características

 Excelente adesão – colagem forte.
 Cura rápida.
 Inodoro.
 Não escorre.
 Elevada elasticidade.
 Não corrosivo – Não mancha nem corrói. 
 Resiste aos raios UV.
 Grande durabilidade.

Secagem RápidaUniversal



Silicone Sanitários
Neutro 
Silicone Neutro de alta qualidade com elevado teor 
fungicida especialmente formulado para aplicações sa-
nitárias. Impede o aparecimento de fungos e bolores 
não perdendo a cor ao longo do tempo. Não mancha e 
não corrói as superfícies. 

Aplicações:

 Vedações em casa de banho, lavatórios, duches 
 e sanitários
 Selagem de chuveiros, cozinhas e bancas e pedra

 natural
 Selagens de equipamentos de frio 
 Aplicável em: Vidro, cerâmica, azulejo, metais,

 e plásticos, pedra natural 

24un 1248 un300ml

Secagem Rápida
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Transparente
6000 01 01 02 20000

Branco
6000 01 01 02 29010

Anti-fungo
s

sanitários resguardos cozinhas
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Fungicida

Não enegrece 

Neutro Sanitários

www.koby.pt

Características

 Elevado teor de fungicida 
 Classificado de Anti-Fungos de acordo 

 com a norma EN 15651-3 
 Impede o aparecimento de fungos

 e bolores 
 Não mancha, não corrói. 
 Resistente a detergentes domésticos
 Boa aderência à generalidade dos ateriais 

 de construçãoAnti-fungo
s

Não
Enegrece

Resistente
a Detergentes
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Altas temperaturas
O Koby Altas Temperaturas é um silicone neutro 
resistente a temperaturas até 350oC com grande 
poder de adesão. Este produto assegura uma selagem 
permanente e uma colagem duradoura formando uma 
vedação flexível e resistente a altas temperaturas 
depois de curado. 

Aplicações

 Vedação de fornos e lareiras.
 Chaminés e caldeiras.
 Juntas de exaustão de fluidos quentes.
 Selagem em sistemas de aquecimento.
 Juntas de termóstatos.
 Condutas de calor.
 Peças automóveis.
 Vidros de lareiras e salamandras.

24un 1248 un300ml

Cinza
6000 01 01 02 17037

Secagem Rápida
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aquecimento

chaminéslareiras



Super-Forte

Secagem Rápida

Altas Temperaturas

www.koby.pt
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Altas Temperaturas

Características

 Excelente adesão – colagem forte.
 Resistente a temperaturas até 350oC
 Cura rápida
 Inodoro
 Não escorre
 Elevada elasticidade.
 Não corrosivo – Não mancha nem corrói. 
 Resiste aos raios UV.

Alta Elasticidade
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Juntas e Fendas
Selante pintável e lixável concebido para o preenchimento 
de juntas e fendas na construção em geral. Formulado 
para a vedação de juntas em interiores e exteriores com 
grande poder de fixação sobre superfícies porosas.

Aplicações

 Vedação de fendas e fissuras.
 Reparação de paredes ou tetos pintáveis.
 Aplicação de tetos falsos.
 Placas de gesso, poliestireno e pladur
 Juntas em betão e cimento.
 Juntas de madeira-parede.

24un 1248un300ml

tecto falso fendasgesso
e pladur

Cinza
6000 01 02 03 07037

Branco
6000 01 02 03 09010

Lixável

pintável

va
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www.koby.ptMultiusos

Pintável

Juntas e Fendas
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MultiusosPintável

Características

 Pintável e lixável
 Interiores e exteriores
 Sem solventes
 Elevada adesão
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Juntas e Fendas Areado
Selante pintável e lixável concebido para o preenchimento 
de fendas e fissuras na construção em geral dando um 
acabamento texturado com relevo. Indicado para a apli-
cação em interiores e exteriores assegurando um efeito 
areado.

Aplicações

 Vedação de fendas e fissuras.
 Reparação de paredes ou tetos pintáveis.
 Aplicação de tetos falsos.
 Placas de gesso, poliestireno e pladur
 Juntas em betão e cimento.
 Juntas de madeira-parede.

24un 1248un300ml

tecto falso fendasgesso
e pladur

Branco
6000 01 02 03 00000

Efeito Areado
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Pintável

Juntas e Fendas Areado > 
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MultiusosPintável

Características

 Acabamento areado/texturado
 Pintável e lixável
 Interiores e exteriores
 Sem solventes
 Elevada adesão
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Cola e Veda
O Cola e Veda Koby é um produto de elevada qualidade 
que assegura uma colagem extremamente forte em 
praticamente todos os materiais de construção, tais 
como metais, madeira e plásticos. O produto garante 
também uma colagem flexível pelo que pode ser usado 
para selar juntas de dilatação. 

Aplicações

 Construção, caixilharias e indústria metalúrgica.
 Juntas de dilatação e colagens flexíveis.
 Colagem de telhas, caleiras e sarjetas.
 Sistemas de ventilação e ar-condicionado.
 Construção de carroçarias e caravanas.

12un 1248un300ml

pavimentos caleiras
e outros
metais

madeira

Terracota
6000 01 02 04 08023

Branco
6000 01 02 04 09010

Pintável

secagem

rápidava
lid

ad
e:
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es
es



www.koby.pt
Colagem Flexível

Todos os Materiais

Cola e Veda
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Todos materiaisColagem flexível

Características

 Colagem extra-forte.
 Não corrosivo.
 Cura rápida.
 Pintável.
 Não escorre.
 Indicado para interior e exterior. 
 Resistente a vibrações.



Cola e Veda LM
Cola e veda elástico de baixo módulo à base de po-
liuretano, de elevada qualidade que cura em contacto 
com o ar, assegurando uma colagem 
e vedação duradouras.

Aplicações

 Juntas de fachadas em alvenaria com revestimento 
 em metal 
 Juntas de ligação entre alvenaria e caixilharia 
 Juntas de dilatação entre paredes, pavimentos 

 ou terraços 
 Juntas de elementos de telhados e caleiras 

12un 1248un300ml

isotérmica juntas de 
dilatação

pavimentos

Branco
6000 01 02 04 19010

va
lid

ad
e:

 12
 m

es
es

Baixo
Módulo

> 
ad

es
iv

os
 -

 s
el

an
te

s

26

Cinza
6000 01 02 04 17037

Alta Elasticidade



www.koby.pt

Baixo módulo
Elástico

Cola e Veda - LM

Colagem flexível

Características

 Colagem forte
 Resistente à água e água salgada
 Não escorre 
 Baixo módulo
 Grande elasticidade 
 Interiores e exteriores
 Pintável 
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Todos materiais



Cola e Veda Telhas
O Cola e Veda Telhas Koby é um produto especialmente 
desenvolvido para a colagem e vedação de telhas.  
De base neutra e alto módulo, pode ser aplicado em 
qualquer tipo de telhas assegurando uma colagem 
super-forte e elástica.  Grande flexibilidade pelo  
que pode ser usado para selar juntas de dilatação  
e em colagens flexíveis. O Cola e Veda Telhas Koby 
é altamente resistente aos raios UV e a condições 
climatéricas adversas garantindo uma colagem  
e vedação duradoura.

Aplicações

 Colagem e isolamento de telhas
 Colagem e vedação em cimento, tijolo, madeira  

 pintada, vidro, metais e plásticos
 Selagem de juntas de dilatação e colagens flexíveis
 Aplicável em:

 Tijolo, Betão, pedra e vidro.
 Alumínio, aço, ferro, Inox.
 Cerâmica, azulejo e pedra natural ou Madeira. 
 PVC e outros plásticos.

12un 1248un290ml

telhas caleiras
e outros
metais

pavimentos

Terracota
6000 01 02 32 08023

Pintável
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www.koby.pt
Colagem Flexível

Melhor Isolamento

Cola e Veda

UVColagem flexível

Características

 Elimina a necessidade de pregos ou parafusos
 Maior resistência ao vento e corrosão 
 Minimiza o dano nas telhas decorrente da 

 montagem
 Colagem extra-forte, não escorre
 Excelente resistência aos raios UV e água
 Não corrosivo e pintável
 Elevada elasticidade mesmo depois de curado
 Indicado para interior e exterior. 
 Grande durabilidade.
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Cola e Veda
Neutro
Cola e Veda Neutro Koby é um produto de nova geração 
com tecnologia KMP que garante grande poder de 
colagem e uma vedação segura e duradoura. Este 
produto é totalmente neutro, isento de solventes e de 
isocianatos. Indicado para colagens e vedações elásticas. 

Aplicações

 Juntas de união e expansão na construção.
 Juntas de dilatação
 Juntas em paredes, pavimentos ou terraços.
 Colagens flexíveis

12un 1248un290ml

superfícies húmidas

juntas
de dilatação

vedação
em caixa
alumínio

pavimentos

Branco
6000 01 02 05 09010
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Cinza
6000 01 02 05 07037

Terracota
6000 01 02 05 08023
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www.koby.pt

Aderência excepcional
Aplicável em superficies húmidas

Cola e Veda Neutro

Colagem flexível

Características

 Aderência excepcional
 Resistente aos raios UV
 Aplicável em superficies húmidas
 Isento de produtos nocivos - sem solventes, 

 nem isocianatos.
 Interior e exterior
 Grande durabilidade
 Inodoro
 Pintável

K
M

P TECHNOLOGY

Todos materiais
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Cola e Veda Cristal
Cola e Veda Cristal Koby é um produto de nova geração 
com tecnologia KMP para colagens e vedações invisíveis. 
De cor cristal translúcido garante um acabamento 
perfeito em vidro e outros materiais transparentes. 
Este produto é totalmente neutro, isento de solventes 
e de isocianatos. Indicado para colagens e vedações 
elásticas.

Aplicações

  Colagens e vedações transparentes
  Acabamento perfeito em vidro e superfícies 

 transparentes
  Colagens flexíveis e Invisíveis 

12un 1248un290ml

superfícies 
transparentes

vedações
cristalinas

Cristal
6000 01 02 05 00000
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%%

vidros

superfícies húmidas
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www.koby.pt

Cola e Veda - Cristal

Colagem flexível

Características

  Completamente cristalino
  Aderência excepcional
  Aplicável em superfícies húmidas
  Isento de produtos nocivos sem solventes, 

 nem isocianatos.
  Inodoro
  PintávelK

M
P TECHNOLOGY

Inodoro
Aplicável em superficies húmidas

Todos materiais
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MS Seal & Bond
All in One
O MS- SEAl & BOND Koby é um selante adesivo 
de base MS-Polímero com alto poder de adesão 
a praticamente todas superfícies, mesmo quando 
húmidas.  
Resistente aos raios UV  e assegura uma vedação 
elástica, segura e duradoura.  
Totalmente neutro, isento de solventes e de 
isocianatos. 

Aplicações

  Juntas de união e expansão na construção.
  Juntas de dilatação 
  Juntas em fachadas
  Juntas em paredes, pavimentos ou terraços.
  Colagens flexíveis 
  Aplicável na grande generalidade 

 dos materiais de construção.

12un 1248un290ml

va
lid
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6000 01 02 05 19010

MS Polymer®

construção juntas de 
dilatação

pavimentos

Cinza
6000 01 02 05 17037
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Super Forte



www.koby.pt

Pintável
Aplicável em superficies húmidas

MS Seal & Bond

UV

Características

  Colagens fortes sobre a maioria dos
 materiais de construção
  Vedação elástica e duradoura
  Resistente aos raios UV
  Aplicável em superfícies húmidas 
  Isento de produtos nocivos - sem solventes, 

 nem isocianatos.
  Inodoro
  Pintável
  Exterior e interior

superfícies humidas
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MS Seal & Bond
Cristal
O MS - SEAl & BOND  CRISTAL Koby é um selan-
te-adesivo de base MS-Polímero com alto poder de 
adesão a praticamente todas superfícies, mesmo 
quando húmidas.   
De cor cristal translúcido garante um acabamento 
perfeito em vidro e outros materiais transparentes. 
Ideal para colagens e vedações invisíveis. Totalmente 
neutro, isento de solventes e de isocianatos.

Aplicações

  Juntas de união e expansão na construção.
  Juntas de dilatação 
  Juntas em fachadas
  Juntas em paredes, pavimentos ou terraços.
  Colagens flexíveis e invisíveis
  Aplicável na grande generalidade 

 dos materiais de construção.

12un 1248un290ml
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Cristal
6000 01 02 05 10000

MS Polymer®

construção juntas de 
dilatação

pavimentos

Super Forte
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www.koby.pt

Cristalino
Vedação elástica e duradoura

MS Seal & Bond

Características

  Colagens fortes sobre a maioria dos
 materiais de construção
  Completamente cristalino
  Vedação elástica e duradoura
  Aplicável em superfícies húmidas 
  Isento de produtos nocivos - sem 

 solventes, nem isocianatos.
  Inodoro
  Pintável

UVsuperfícies humidas
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Rapid-fix D4
O Rapid-fix D4 é um adesivo extremamente forte sem 
solventes à base de poliuretano. Este produto foi con-
cebido para colar praticamente todos os materiais de 
construção, com uma colagem extremamente forte e 
resistente. O Rapid-fix D4 pode ser usado em colagens 
verticais e é resistente à água. 

Aplicações

 Todas as colagens em madeira.
 Pedra, betão, metal, PVC e alumínio.
 Colagem de materiais de isolamento como poliestireno.
 Rodapés, armários, portas e janelas.
 Colagem estrutural.
 Colagem de painéis de sandwich.

12un 1248un300 ml

madeira fachadas
de pedra

Painel
Sandwich

6000 01 03 06 00000

Super Forte
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www.koby.ptResistente à Água
Sem Solventes

Rapid-fix D4
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Características

 Colagem extra-forte, não escorre.
 Grande poder de agarre inicial.
 Colagem super-rápida.
 Resistente à humidade – D4.
 Indicado para interior e exterior. 
 Grande poder de agarre inicial.
 Não corrosivo.

 Prova de águaSem Solventes
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Prego Líquido
O prego liquido Koby é uma cola de montagem 
extremamente forte para uso geral. O produto pode 
ser aplicado em praticamente todos os materiais 
de construção assegurando uma colagem forte  
e resistente. 
Não escorre, pelo que pode ser usado para colagens 
verticais.  

Aplicações

 Todas as colagens em madeira.
 Colagem de painéis de sandwich.
 Colagem de pedra, betão, metal, PVC, etc.
 Colagem de rodapés, armários, portas e janelas.
 Montagem de mobiliário.
 Colagem de espelhos.

12un 1248un300ml

espelho rodapésarmários

6000 01 03 08 00000

Super Forte
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Uso Geral

Prego Líquido
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Colagem vertical

Características

 Colagem forte e rápida.
 Não corrosivo.
 Resistente à humidade.
 Aplicações verticais – Não escorre.
 Indicado para interior e exterior. 

Multiusos
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Espuma de Poliuretano
Grande capacidade de expansão e cura rápida. 
Boa capacidade de isolamento acústico e térmico. 
Desenvolvida para enchimento e colagem, tornando-se 
ideal para aplicação de aros de portas e janelas. 

Aplicações

 Preenchimento e colagem de portas e janelas. 
 Juntas entre paredes, tectos e chão. 
 Isolamento de paredes, tectos e chão. 
 Montagem e selagem de aros de portas.
 Enchimento de cavidades.
 Isolamento de som e isolamento térmico.

12un 768un750ml

Alto rendimento

portas
e janelas

fixação
eléctricidade
e tubagens

enchimento

alto
rendimento

Espuma Manual
6000 00 05 12 00000

Espuma Pistola
6000 00 05 13 00000
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lid
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Lixável e Pintável

Alto Rendimento

Espuma de Poliuretano
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Lixavel e pintavel
Isolamento

termo acústico

Características

 Grande capacidade de expansão
 Isolamento térmico e acústico
 Cura rápida
 Resistente ao envelhecimento
 Pintável e lixável.
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Bucha Química Poliéster
A bucha química poliéster Koby é um produto de 
dois componentes com elevadas prestações e cura 
rápida. Aplica-se para uso geral e assegura uma 
fixação forte com grande resistência química.  
Especialmente indicada para materiais ocos.

Aplicações

 Betão, tijolo, pedra, blocos de cimento.
 Fixação de ar condicionado e antenas.
 Portas, portões e varandins.
 Fixação de varões. 
 Fixação de máquinas e equipamentos.

15un
12un

1260un
1152un

300ml
410ml

antenas toldos grades

Multiusos

300ml
6000 01 04 09 00300

410ml
6000 01 04 09 00410
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Uso Geral
Fixação Forte

Bucha Química
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Materiais Ocos Interior/Exterior

Características

 Fixação forte
 Cura rápida
 Uso em exterior e interior
 Grande durabilidade.



Bucha Química Poliéster

Bucha Química Poliéster
sem estireno
Resina química de dois componentes sem estireno 
desenhada para a fixação de varão roscado, varão de 
construção, vigas, etc. em substratos ocos e maciços. 
Permite a fixação de cargas médias/altas.

Aplicações

  Fixação de varão roscado e de construção
  Fixação de estruturas de aço 
  Fixação de portões, corrimões, gradeamentos, etc
  Aplicável em: betão, tijolo, pedra e blocos

15un 1260un300ml

Sem Estireno

300ml
6000 01 04 09 10300
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betão ferro
armado

estruturas
de aço
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Fixação em materiais ocos e maciçosCargas Pesadas

Bucha Química Poliéster

www.koby.pt

Cargas 
médias/altas

Características

  Fixação de cargas médias/altas
  Sem estireno
  Fixação em materiais ocos e maciços 
  Aplicação em exteriores e interiores
  Boa aderência à generalidade dos materiais 

 de construção
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Interior/Exterior
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Bucha Química Epoxi
sem estireno
A bucha química Koby Epoxi sem Estireno é uma resina 
química preparada para a fixação de cargas elevadas. 
A Koby Epoxi Sem Estireno pode ser utilizada em con-
dições húmidas e mesmo para aplicações debaixo de 
água. Este produto é inodoro e pode ser utilizado em 
exterior e interior. 

Aplicações

 Materiais ocos e maciços
 Betão e tijolo
 Pedra e blocos de cimento
 Alvenaria
 Equipamentos sujeitos a vibração
 Condições húmidas

15un 1260un300ml

zonas
húmidas

corrimõesportões

Sem Estireno

300ml
6000 01 04 10 00300

va
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Grande Resistência

Cargas Pesadas

Bucha Química Epoxi

www.koby.pt
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Cargas pesadas

Características

 Fixação de cargas elevadas
 Aplicável em materiais húmidos e debaixo de água
 Inodoro
 Uso em exterior e interior
 Grande resistência química

Debaixo de Água



Lubrificante tintaS 

Proteção Lubrificante 

tintaS Proteção 

Lubrificante tintaS

SPRAY’S
Lubrificantes

tinta
Proteção



Lubrificante tintaS 

Proteção Lubrificante 

tintaS Proteção 

Lubrificante tintaS
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> 
sp

ra
y

52

400ml 12un

Zinco98
Spray de Zinco com 98% de pureza para protecção anti-
ferrugem assegurando uma galvanização a frio de cor escura. 
O Zinco Koby é um produto profissional que garante uma 
proteção  excepcional e muito duradoura. Aplicável em todo o 
tipo de metais, seca rapidamente e não escorre formando uma 
película elástica que pode ser pintada e envernizada.

Características

 Excelente proteção contra a ferrugem
 Secagem rápida sem escorrer
 Excelente cobertura
 Pintável e envernizável depois de seco 
 Proteção de longa duração 

Aplicações

 Todo o tipo de metais. 
 Superfícies metálicas que necessitem  de proteção 

   anti-corrosiva. 
 Tanques metálicos.
  Pilares de ferro.

6000 01 06 15 00003

1296un
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Anti-ferrugem

98% zinco puro

Zinco 98 Escuro > 
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400ml 12un

ZINCO claro
Spray de Zinco para protecção anti-ferrugem assegurando uma 
galvanização a frio de cor clara. Produto profissional que após 
aplicado garante uma proteção excepcional e muito duradoura 
contra a ferrugem. Pode ser aplicado em todo o tipo de metais, 
seca rapidamente e não escorre formado uma película elástica 
que pode ser pintada e envernizada. 

Características

 Excelente proteção contra a ferrugem.
 Secagem rápida sem escorrer.
 Excelente cobertura.
 Pintável e envernizável depois de seco. 
 Proteção de longa duração. 

Aplicacões

 Todo o tipo de metais.
 Todas as superfícies metálicas que necessitem  de proteção 

   anti-corrosiva.
 Juntas de soldadura.
 Chapa metálica.

6000 01 06 15 00001

1296un
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Anti-ferrugem
Excelente cobertura

Zinco Claro > 
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400ml 12un

ZINCO Brilhante
Spray de Zinco para protecção anti-ferrugem assegurando uma 
galvanização a frio com acabamento brilhante. Garante uma pro-
teção excepcional e muito duradoura contra a ferrugem. Aplicável 
em todo o tipo de metais, seca rapidamente e não escorre for-
mando uma película elástica que pode ser pintada e envernizada.

Características

 Excelente proteção contra a ferrugem.
 Secagem rápida sem escorrer.
 Excelente cobertura.
 Pintável e envernizável depois de seco. 
 Proteção de longa duração. 
 Acabamento brilhante.

Aplicacões

 Todo o tipo de metais. 
 Todas as superfícies metálicas que necessitem de proteção 

   anti-corrosiva.
 Proteção de soldaduras.
 Chapas metálicas.

6000 01 06 15 00002

1296un
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Proteção de longa duração

Anti-ferrugem
Zinco Brilhante > 
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400ml 12un

Spray Inox
O Spray de Inox após aplicado, forma um película protetora de 
longa duração contra a ferrugem, riscos, temperaturas elevadas 
e danos provocados pelo clima. Aplicável em todo o tipo de 
metais, seca rapidamente e não escorre formando uma película 
elástica que pode ser pintada e envernizada.

Características

 Excelente proteção contra a ferrugem.
 Secagem rápida sem escorrer.
 Excelente cobertura.
 Pintável e envernizável depois de seco. 
 Proteção de longa duração. 
 Acabamento em inox.

Aplicacões

 Todo o tipo de metais. 
 Todas as superfícies metálicas que necessitem 

 de proteção anti-corrosiva.
 Aplicação em plásticos.
 Proteção de soldaduras.

6000 01 06 15 00004

1296un
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Inox
Proteção contra a ferrugem

Spray Inox
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400ml 6un

Branco 
Electrodoméstico
O Spray Branco Eletrodomésticos Koby é uma tinta 
acrílica especialmente formulada para ser aplicada em 
eletrodomésticos. Este produto é resistente a riscos e não 
amarelece com o tempo. Especialmente indicado para 
retoques em frigoríficos,  máquinas de lavar, esquentadores, 
micro-ondas, antenas parabólicas, etc.

Características

 Renova os eletrodomésticos
 Resiste a riscos e não amarelece.
 Reproduz a tonalidade branca típica dos eletrodomésticos. 

Aplicacões

 Todos os eletrodomésticos. 
 Frigoríficos, máquinas de lavar. 
 Esquentadores, micro-ondas e antenas parabólicas.

Branco Electrodoméstico
6000 01 06 14 19010

1116un
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Resiste a riscos

Não amarelece

Branco Electrodoméstico > 
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400ml 12un

Tinta Metalizada
Spray de tinta acrílica de elevada qualidade especialmente 
desenvolvido para criar efeitos metálicos. O Spray de Tinta 
Metalizada Koby adere sem primário a qualquer superficie e 
pode ser usado em interior e exterior.
O produto seca rapidamente e produz um efeito metalizado 
de longa duração.

Características

 Secagem rápida.
 Efeito metalizado. 
 Longa duração. 
 Válvula de auto-limpeza. 

Aplicacões

 Decorações de Natal.
 Plásticos e madeira.
 Metais, vidro e cerâmica.
 Gesso, betão e tijolo.

1296un
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Longa Duração

Secagem Rápida

Tinta Metalizada
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Cromado
6000 01 06 14 00014

Prata
6000 01 06 14 00011

Dourado
6000 01 06 14 00012

Ouro
6000 01 06 14 00013



> 
sp

ra
y

64

400ml 6un

Tinta Ral
Esmalte acrílico de elevada qualidade para uso em interior 
e exterior. O Spray de Tinta Acrílica Koby adere sem primário 
à maioria dos materiais de construção e está equipado com 
válvula de auto-limpeza.

Características

 Secagem rápida.
 Excelente cobertura.
 Válvula de limpeza automática. 
 Longa duração em uso interno e externo.
 Excelente resistência aos agentes atmosféricos.

Aplicacões

 Pinturas e retoques.
 Plásticos e madeira.
 Metais, vidro e cerâmica.
 Gesso, betão e tijolo.

Amarelo 1021
6000 01 06 14 01021

Amarelo 1007
6000 01 06 14 01007

Vermelho 3020
6000 01 06 14 03020

Vermelho Sinal 3001
6000 01 06 14 03001

Rosa 3015
6000 01 06 14 03015

Violeta 4003
6000 01 06 14 04003

Vermelho 3000
6000 01 06 14 03000

1116un
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Excelente Cobertura
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Verde Menta 6029
6000 01 06 14 06029

Vermelho 3020
6000 01 06 14 03020

Vermelho Sinal 3001
6000 01 06 14 03001

Rosa 3015
6000 01 06 14 03015

Violeta 4003
6000 01 06 14 04003

Preto opaco 9005
6000 01 06 14 09005

Vermelho 3000
6000 01 06 14 03000

Transparente
6000 01 06 14 00000

Verde 6005
6000 01 06 14 06005

Preto Brilhante 9005
6000 01 06 14 19005

Verde Primavera 6002
6000 01 06 14 06002

Cinza 7011
6000 01 06 14 07011

Cinza 7001
6000 01 06 14 07001

Cinza 7016
6000 01 06 14 07016

Cinza 7035
6000 01 06 14 07035

Castanho 8014
6000 01 06 14 08014

Branco Opaco 9010
6000 01 06 14 29010

Branco Brilhante 9010
6000 01 06 14 09010

Marfim 1015
6000 01 06 14 01015

Azul 5003
6000 01 06 14 05003

Azul 5010
6000 01 06 14 05010

Azul Luz 5012
6000 01 06 14 05012

Azul Tráfico 5017
6000 01 06 14 05017

Alumínio 9006
6000 01 06 14 09006

Laranja 2004
6000 01 06 14 02004

Castanho 8017
6000 01 06 14 08017
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400ml 6un

Altas Temperaturas
O Spray de Tinta de Altas Temperaturas Koby é uma tinta 
acrílica resistente a temperaturas continuas de 600oC e picos 
de 800oC. Este produto é especialmente indicado para usar 
em materiais sujeitos a temperaturas elevadas como lareiras, 
salamandras, grelhas, radiadores, fornos, caldeiras, barbecues, 
tubos de escape, motores, pinças de travão, etc...

Características

 Secagem rápida.
 Resistente até 800oC.
 Válvula de limpeza automática. 

Aplicacões

 Superfícies sujeitas a temperaturas elevadas 
 Lareiras e salamandras. 
 grelhas, radiadores e fornos, 
 caldeiras e barbecues, 
 tubos de escape, motores e pinças de travão.

Preto Mate
6000 01 06 14 00022

Alumínio 
6000 01 06 14 00021

1116un
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Secagem Rápida
Resistente até 8000C

Tinta Altas Temperaturas
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400ml 12un

Lubrificante Multiusos
O Spray Lubrificante Multiusos Koby é um lubrificante 
multifunções altamente penetrante que repele a água 
deixando um revestimento protetor de longa duração. 
Este produto lubrifica, desbloqueia, protege, desengordura 
e repele a água. 

Características

 Lubrifica e protege em profundidade.
 Desbloqueia peças enferrujadas ou incrustações.
 Hidrorepelente.
 Elimina fricções e ruídos.
 Protege da corrosão.
 Desengordura.
 Óleo penetrante.

Aplicacões

 Lubrificação de proteção de engrenagens. 
 Lubrificação de correntes, cabos, fechaduras e dobradiças. 
 Libertação de peças presas ou enferrujadas como porcas, 

parafusos, rolamentos, e todo o tipo de junções mecânicas.

Incolor
6000 01 06 16 00001

1296un
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Protege da Corrosão

Hidrorepelente

MultiLub
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400ml 12un

Massa Correntes
Spray de Massa para Correntes Koby é um lubrificante de 
alto desempenho, específico para a lubrificação de correntes 
submetido a altas velocidades de rotação. Compatível com 
anéis de vedação (o-rings), aumenta a vida útil das correntes, 
cremalheiras e pinhão. Não salpica e lubrifica por muito 
tempo. O Spray de Massa para Correntes Koby deixa uma 
película protetora impermeável e anti-corrosão que repele 
a água, sujidades e poeira.

Características

 Não danifica o-rings ou outros vedantes nem peças plásticas.
 Película protetora impermeável e anti-corrosão que repele  

 a água, sujidades e poeira.
 Válvula especial de 360° permite aplicar o produto  

 em qualquer posição do lata.

Aplicações

 Aplicável em todo o tipo de correntes: motos, bicicletas,   
 karts, engrenagens, cremalheiras.
 Lubrificação de correntes submetido a altas velocidades   

 de rotação.
Branco / Incolor
6000 01 06 16 00002

1296un
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Compatível com O-Rings

Repele água, pó e sujidade

Massa Correntes
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400ml 12un

Limpeza de Metais
Spray de limpeza em espuma específico para metais,  
finamente abrasivo que limpa, protege e dá brilho.  
Adequado para limpeza de aço inox, alumínio, cobre, 
bronze, latão e peças cromadas. O Spray de limpeza de 
metais Koby, remove ferrugem, manchas, impressões 
digitais gorduras e a opacidade dos metais. Deixa um 
película invisível que reduz a adesão de água, dedadas e pó. 
Aplicável em superfícies verticais sem escorrer. Não risca, 
não deixa marcas nem manchas.  Deixa os metais lisos e 
brilhantes por muito tempo.

Características

 Elimina oxidações, manchas, impressões digitais e gorduras.
 Restaura o brilho a superfícies opacas.
 Deixa uma película protetora.
 Não risca e não deixa marcas ou manchas.
 Deixa os metais lisos e brilhantes.

Aplicações

 Inox, alumínio, cobre, bronze e latão.
 Peças cromadas.

Incolor
6000 01 06 17 00001

1296un
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Protege e Dá Brilho
Limpeza e Polimento

Limpeza de Metais
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Limpeza Espuma
Poliuretano

500ml 12un

Limpeza Espuma
de Poliuretano
Spray  de limpeza para eliminar resíduos de espuma e limpeza 
interior e exterior da pistola de aplicação este produto apenas 
remova espuma não curada.

Características

  Aplicação manual ou roscado na pistola
  Remoção de rápida e eficaz

Aplicações

Limpeza de pistola: Enroscar o spray de limpeza de espuma na 
pistola. Premir o gatilho várias vezes, deixar atuar uns minutos 
e repetir a operação até que não saia mais espuma pela 
pistola. Retire o spray de limpeza da pistola e coloque o bico 
pulverizador na lata de spray. Pulverize sobre o adaptador da 
pistola até remover toda a espuma.

1008un
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Profissional
Alto Desempenho

Limpeza Espuma
Poliuretano > 
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Bull Glue*   8

Silicone Acetato 8	8	 8	 	 	 	 	 	 8  8	 	 	 8

Silicone Neutro 8	8	 8	 	 	 	 	 8	 8	 	 8	 	 8	 	 8	

Silicone Neutro Construção 8	8	 8	 	 	 	 8	 8	 8	 8	 	 8	 8 8	8

Silicone Neutro Altas Temperaturas         8

Silicone Sanitários Acetato 8	 	 8

Silicone Sanitários Neutro 8	 	 8

Juntas e Fendas*   8	 	 	 	 	 	 	 	 	 8

Juntas e Fendas Areado*   8	

Cola e Veda*   8	 	 	 	 	 	 	 	 	 8	

Cola e Veda LM*   8	 	 	 	 	 	 	 	 	 8	

Cola e Veda Telhas   	 	 8

Cola e Veda Neutro*   8	 	 8	 	 	 	 	 	 	 8	

Cola e Veda Cristal   	 	 	 8

MS Seal & Bond - All in One*   8	 	 	 	 	 	 	 	 	 8

MS Seal & Bond - Cristal   	 	 	 8

Rapid-fix D4    8

Prego Líquido    8

Espuma de Poliuretano    8

Bucha Química Poliéster            8       

Bucha Química Poliéster - s/ estireno            8       

Bucha Química Epoxi - s/ estireno            8       
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Tinta RAL

Spray
Tabela de Cores RAL

Zinco98 Zinco Brilhante

RAL 1007

RAL 1015

RAL 1021

RAL 2004

RAL 3000

RAL 3001

RAL 3015

RAL 3020

RAL 4003

RAL 5003

RAL 5010

RAL 5012

RAL 5017

RAL 6002

RAL 6005

RAL 6029

RAL 7001

RAL 7011

RAL 7016

RAL 8014

RAL 8017

RAL 7035

RAL 9005
brilhante

RAL 9005
opaco 

RAL 9006

RAL 9010
brilhante

RAL 9010
opaco

Transparente

Escuro Brilhante

Zinco Inox

Inox

Zinco Claro

Claro

Tinta Metalizada Altas Temperaturas Spray Electrodomésticos

Prata

Dourado

Ouro

Cromado

Preto Mate

Alumínio

Branco
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12un750ml

Churrasqueiras Fogão Grelhas

Lareiras e Churrasco
O Lareiras e Churrasco Koby é um agente descarbonizan-
te concentrado para a limpeza e manutenção de lareiras, 
chaminés, fogões a lenha, etc. Este produto dissolve rapi-
damente gordura animal ou vegetal, elimina eficazmente 
o fumo negro e carvão residual deixando as superfícies 
perfeitamente limpas e sem resíduos.

Aplicações

O Limpeza de Lareiras Koby é adequado para desen-
gordurar e limpar vidros de lareiras e fogões. Remove 
facilmente resíduos carbonizados e o fumo negro das tu-
bagens e blocos de lareiras e dos recuperadores de calor, 
garantindo melhor desempenho. Também recomendado 
para a limpeza churrasqueiras, grelhas, pedras, fornos 
elétricos e a gás etc. Eficaz a remover resíduos de polui-
ção e fuligem de paredes e revestimentos.

6000 01 06 17 00004
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Protege e Dá Brilho

Elimina Resíduos

Dissolve gorduras
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Características

 Elimina resíduos carbonizados e o fumo negro 
 Melhora o desempenho da lareira
 Dissolve gorduras 
 Superfícies ficam limpas e sem resíduos
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Super Desengordurante
Detergente em spray com elevado teor de substâncias 
ativas, adequado todo o tipo de sujidade.
Formulação exclusiva para um ação desengordurante 
super-rápida e muito eficaz em todo o tipo de superfí-
cies. O Super-Desengordurante Koby não é agressivo 
nem corrosivo pelo que pode ser aplicado em qual-
quer superfície. Remove eficazmente óleo, gorduras, 
manchas, e sujidades pesadas, deixando as superfícies 
limpas e brilhantes. Têm propriedades anti-estáticas e 
pode ser usado diretamente ou diluído.

Aplicações

Pode ser utilizado diretamente no caso de sujidades mais 
persistentes ou diluído em água.
O Super Desengordurante koby é indispensável para 
casa, escritório, ambientes industriais, ramo automóvel 
e lazer: náutica, campismo e desportos. Pode ser utili-
zado na limpeza de todas as superfícies, como plásticos, 
vidro, metais, tecidos e carpetes.

12un750ml

Plásticos Metal Tecido Vidro

6000 01 06 17 00003
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Não Corrosivo

Contra Gorduras

Limpeza Rápida
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Características

  Limpeza eficaz e rápida
  Metal, plásticos, tecido, tapetes, vidro, etc.
  Deixa as superfícies limpas e brilhantes
  Não corrosivo 
  Eficaz contra gorduras, óleos, poeiras, manchas  

 e sujidades pesadas
  Pode ser usado diretamente ou diluído
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Kill Blocker
O Koby Kill-Blocker é um desentupidor líquido pro-
fissional de ação rápida e fórmula inovadora criado 
para desentupir canalizações e esgotos entupidos, 
tanto domésticos como industriais. Graças ao seu 
peso duas vezes superior ao da  água, penetra 
profundamente nas obstruções sem danificar a 
canalização, eliminado resíduos de comida, gordu-
ras, papel, cabelos, cigarros, etc. Ajuda a prevenir 
germes e maus odores. O Koby Kill-Blocker con-
tém inibidores de corrosão especiais e não danifica 
tubagens, PVC e polipropileno.

Aplicações

O Koby Kill-Blocker pode ser utilizado para todo 
o tipo de obstruções causadas principalmente 
por matéria orgânica: comida, papel, gorduras, 
cabelos, resíduos de sabão, etc. Exerce uma ação 
dupla eliminando os odores irritantes e persis-
tentes. Este produto, utilizado periodicamente, é 
um tratamento eficaz para prevenir bloqueios na 
canalização. Pode ser usado em pias, banheiras 
e bases de duche, bem como em qualquer outra 
canalização ou esgoto entupido.

12un750ml

pvc polipropileno ralos banheiros

Incolor
6000 01 06 17 00002



Elimina Germes

Não Danifica
Remove Bloqueios
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Características

 Desentope rapidamente lavatórios, sanitas,
 duches, esgotos, etc
 Não danifica as canalizações
 Remove eficazmente os bloqueios
 Pode ser usado em tubagens de PVC  

 e polipropileno
 Elimina germes e maus odores
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Pasta Lava Mãos

A Pasta lava-mãos Koby é um produto 
concentrado desengordurante com 
perfume de limão, ideal para qualquer tipo 
de sujidade difícil. Aconselhado a todos os 
profissionais, remove sujidade de óleos, 
lubrificantes, gordura, verniz, tinta, 
betumes, colas, etc. A pasta lava-mãos 
Koby protege e deixa as mãos suaves 
e perfumadas.

Aplicações

Retirar uma pequena quantidade de produto, 
espalhar sobre as mãos secas, esfregar leve-
mente e passá-las por água abundante.

12un
4un

1000ml
4000ml

540un
168un

Mãos

1000ml
6000 01 08 18 00001

4000ml
6000 01 08 18 00004
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Mãos Limpas
Mãos desinfectadas

Mãos Suaves
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Características

 Mãos suaves
 Perfume de limão
 Limpeza profunda
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Rust Converter
Produto para tratamento de superfícies parcial ou 
totalmente enferrujadas. O produto converte os 
óxidos de ferro (ferrugem) transformando-os num 
composto metálico passivado inerte que forma 
uma boa base de ancoragem para pintura ou para 
proteção.

Aplicações

Aplique com pincel ou por imersão, tendo o 
cuidado de aplicar nas superfícies de uma forma 
completa. Esperar cerca de 24 horas para a trans-
formação completa de ferrugem, em seguida, 
lavar a superfície com água e deixar secar. Para 
superfícies muito enferrujadas, se necessário, 
repita a operação. 

Para uma melhor proteção das superfícies tratadas 
é aconselhável aplicar um revestimento  antioxi-
dante com Spray de Zinco ou de Inox Koby.

12un300ml

correntes parafusos portões

6000 01 06 15 00005
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Aplicação direta

Protege
Transforma a ferrugem
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Características

  Converte a ferrugem num composto metálico 
  inerte e estável
  Transforma a ferrugem numa superfície pintável
  Aplicação direta sobre a ferrugem
  Cria camada protetora contra  a humidade 

 – previne contra a ferrugem futura
  Formulação abrangente – as superfícies não 

  necessitam de tratamento adicional
  Baixa toxicidade
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Cápsulas
Camisas para aplicação em de resina química em subs-
tratos ocos.

Ponteiras
Ponteira para resina

Ponteira para silicone

Cortador
Útil untensílio de corte que permite cortar as ponteiras 
de aplicação com o diâmetro desejado.

6000 00 07 30 00001

6000 00 07 30 00002

6000 00 07 30 00000

CAPSULA NYLON 12x50

CAPSULA NYLON 12x80

   
CAPSULA NYLON 16x85   

6000 00 07 12 05000

60000 0 07 12 08000

6000 00 07 16 08500
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Pistola Silicone Skeleton
Pistola leve e prática para cartuchos de 310ml

Pistola Silicone Pro
Pistola profissional de alta resistência com amorteci-
mento elástico para produtos de viscosidade média e 
alta. Indicada para cartuchos de 310ml.

Pistola Espuma
Aplicador para espuma de poliuretano ligeiro e fácil de 
utlizar. Contém regulador para dosear a quantidade 
espuma aplicada.

Pistola Resina Química
Pistola leve e prática para cartuchos de 380/410ml 

Pistola Espuma Pro
Pistola profissional com válvula adaptadora e agulha 
interior em Teflon. Pistola com duplo nível para uma 
melhor dispersão e controlo da espuma a aplicar. Punho 
ergonómico para maior conforto de utilização.

6000 00 07 29 00001

6000 00 07 29 10001

6000 00 07 29 00002

6000 00 07 29 00003

6000 00 07 29 10003



Lubrificante tinta

Proteção SeLanteS

adeSivoS reSinaS 

eSPumaS Lubrificante TDA- Transformação e Distribuição de Abrasivos Lda
Z.I. Albergaria-a-Velha

Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

T +351 234 612 730
F +351 234 612 739


