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Primários e subcapas

Embalagem Preços

0.75 l 25,33 €/por litro
19,00 €/por embalagem

Hempel’s Underwater Primer 26030
Utilizado como parte de um sistema monocomponente abaixo 
da linha de água, incluindo quilhas; e também como demão 
intermédia antes do anti-incrustante. Pode ser aplicado 
directamente no casco ou numa superfície já com primário, 
assim como entre um anti-incrustante existente e um novo 
anti-incrustante. Produto de secagem rápida com excelente 
impermeabilidade à água.

 Grey 19000 0,75 l 2,50 l

Hempel’s High Protect II 35780
É um epóxi de dois componentes, isento de solventes, 
com um elevado teor de sólidos para proteção contra 
osmose e tratamento. Fácil de aplicar, com boa tolerância 
a condições ambientais. Forma um revestimento duro, 
forte e resistente à água.
Para utilização como primário abaixo da linha de água em 
embarcações feitas de fibra de vidro ou aço. Reparação e 
prevenção da formação de bolhas osmóticas e na fibra de 
vidro tanto acima como abaixo da linha de água.

Embalagem Preços

0.75 l 58,67 €/por litro
44,00 €/por embalagem

2.50 l 50,00 €/por litro
125,00 €/por embalagem

 Grey 13700 0,75 l 2,50 l

 Cream 24700 0,75 l 2,50 l

Hempel’s Light Primer 45551
É um primário e um produto de subcapa epóxi de alta 
espessura baseado em solventes de dois componentes.
Prevençăo e reparaçăo de bolhas osmóticas em fibra de 
vidro. Protege contra a corrosăo geral.
Adequado para fibra de vidro, aço, alumínio 
e contraplacados.
Para utilizaçăo em interiores e exteriores acima e abaixo 
da linha de água.Também para prevençăo e reparaçăo 
de bolhas osmóticas em poliéster reforçado com 
fibra de vidro.

  Off White 11630 0,75 l 2,25 l

 Stone Grey 12170 0,75 l 2,25 l

Embalagem Preços

0.75 l 44,00 €/por litro
33,00 €/por embalagem

2.25 l 33,78 €/por litro
76,00 €/por embalagem

Betumes
Hempel’s Epoxy Filler 35251
Betume epóxido de dois componentes, isento de 
solventes, para várias utilizaçőes em trabalhos de 
enchimento e alisamento, tanto acima como abaixo 
da linha de água. Permite a aplicaçăo de demăos 
bastante espessas, até 5 mm mais ou menos, sem 
escorrimentos. Alisar bem antes de aplicar o primário.

 Light Grey 19810 1 l

Embalagem Preços

1 l 65,00 €/por litro
65,00 €/por embalagem
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Embalagem Preços

0.75 l 73,33 €/por litro
55,00 €/por embalagem

2.50 l 62,00 €/por litro
155,00 €/por embalagem

Embalagem Preços

0.75 l 73,33 €/por litro
55,00 €/por embalagem

2.50 l  62,00 €/litro
155,00 €/por embalagem

Anti-incrustantes
Tipo Polimentante

Hempel’s Mille NCT 71890
É um anti-incrustante autopolimentante de alta protecçăo,
eficaz na protecçăo ŕs incrustaçőes durante a temporada.
O seu efeito auto-renovador resulta numa protecçăo 
anti-incrustante durante toda uma temporada e potencia 
a velocidade. Compatível com outros sistemas anti-
incrustantes e năo necessita de usar selante antes da 
aplicaçăo. Apropriado para todos os substractos excepto 
alumínio. Para uso abaixo da linha de água.

Hempel’s Mille NCT (white) 7188W
É um anti-incrustante de autopolimento de 
elevado desempenho.
A tecnologia ligante patenteada pela Hempel proporciona 
uma excelente retençăo de cor e proteçăo contra 
incrustaçőes durante todo o ano.
Como anti-incrustante para embarcaçőes de fibra de vidro, 
madeira, contraplacados, aço e alumínio.

Hempel’s Aluxtra 71260
Anti-incrustante autopolimentante com materiais 
bioactivos orgânicos e um composto especial de 
cobre. Devido ao seu efeito renovador, mantém a 
película bioactiva durante toda a época. Especialmente 
concebido para embarcaçőes de alumínio e outras ligas 
leves que naveguem em águas com baixo potencial de 
fixaçăo de organismos marinhos. Após imersăo, altera 
ligeiramente a cor.

 Black 19990 2,50 l

 True Blue 30390 2,50 l

 Souvenirs Blue 31750 2,50 l

 Red 56460 0,75 l

 White 10000 0,75 l 2,50 l

Embalagem Preços

0.75 l 73,33 €/por litro
55,00 €/por embalagem

 Black 19990 0,75 l

 Penta Grey 10430 0,75 l
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Anti-incrustantes
Tipo Duro

Embalagem Preços

0.75 l 60,00 €/por litro
45,00 €/por embalagem

2.50 l 50,00 €/por litro
125,00 €/por embalagem

Embalagem Preços

0.75 l 60,00 €/por litro
45,00 €/por embalagem

2.50 l 50,00 €/por litro
125,00 €/por embalagem

Hempel’s Hard Racing TecCel 76890
É um anti-incrustante de matriz dura com TecCel para um 
acabamento uniforme de modo a reduzir o atrito.
Apropriado para barcos a motor e veleiros de competiçăo 
que requerem maior velocidade e melhor desempenho.
Para uso abaixo da linha de água em todos os substratos 
excepto alumínio.

Hempel’s Hard Racing TecCel (white) 7688W
É um anti-incrustante de matriz dura de elevado 
desempenho que proporciona uma excelente proteção 
durante todo o ano. Inclui tecnologia TecCel para reduzir a 
fricção e aumentar a velocidade.
Como anti-incrustante para embarcações de fibra de vidro, 
madeira, contraplacados, aço e alumínio.
Para embarcações a motor e iates de competição.

 Black 19990 0,75 l 2,50 l

 True Blue 30390 0,75 l 2,50 l

 Souvenirs Blue 31750 0,75 l 2,50 l

 Red 56460 0,75 l

 White 10000 0,75 l 2,50 l



A alternativa inteligente
Sistema de libertação de incrustações à 
base de silicone

Limpeza de incrustações revolucionária

Para todos os tipos de embarcações

Baixo atrito

hempelyacht.pt

Melhor em teste

BÅD
Maio de 2018
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Embalagem Preços

0.75 l 37,33 €/por litro
28,00 €/por embalagem

2.50 l 30,00 €/litro
75,00 €/por embalagem

Embalagem Preços

0.75 l 45,33 €/por litro
34,00 €/por embalagem

Embalagem Preços

0.75 l
Black 19990

92,00 €/por litro
69,00 €/por embalagem

0.75 l
Blue 30390

100,00 €/por litro
75,00 €/por embalagem

Embalagem Preços

5.00 l 48,00 €/por litro
240,00 €/por embalagem

Preços

80,00 €/por litro
60,00 €/por embalagem

 Light Red 50711 0,75 l 2,50 l

 Yellow 23410 0,75 l

 Black 19990 0,75 l

 Blue 30390 0,75 l

Sistema de libertação de incrustações
à base de silicone

Hempel’s Silic One Tiecoat 27450
É um tiecoat de cura de humidade, baseado em silicone 
e com um elevado teor de sólidos para o Hempel’s Silic 
One. Assegura a aderência entre o Hempel’s Light Primer 
ou Hempel’s Silic Seal  e o Hempel’s Silic One.
Também pode ser utilizado para retocar e reparar áreas 
danificadas. Para utilização em todos os substratos, 
excepto madeira.

Hempel’s Silic One 77450
É um revestimento antiaderente sem biocidas com um 
elevado teor de sólidos que cura através da humidade 
do ar. Baseada em silicone, a microcamada de hidrogel 
proporciona um revestimento liso, repelente, com 
baixa energia superficial, que impede a aderência de 
organismos ao casco e à hélice, e facilita a autolimpeza.
Como um sistema antiaderente para embarcações de 
fibra de vidro e de aço.
Para utilização abaixo da linha de água. Para 
temperaturas de água frias, temperadas e quentes.

Hempel’s Silicone Remover 99450
É um eficaz removedor de tinta de base solvente que pode ser 
usado em substratos à base de silicone.
Como removedor de tinta para sistemas Hempel’s Silic One Fouling 
Release e outros revestimentos base de silicone.

Hempel’s Silic One Propeller Kit 7745P
1 x 0,375 lt di 27450 Hempel’s Silic One Tiecoat
1 x 0,375 lt di 77450 Hempel’s Silic One

Hempel’s Silic Seal 45441
É um produto epoxídico de dois componentes que serve 
de ligação entre o anti-incrustante e o Hempel’s Silic One 
Fouling Release System. Pode ser aplicado sobre anti-
incrustante existente em boas condições. Utilizado como 
selante de modo a assegurar a aderência entre o anti-
incrustante e o Hempel’s Silic One Tiecoat. 
Para utilização em todos os substratos à excepção 
de madeira.
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Diluentes
Hempel’s Thinner 808 (No 3)
Diluente e produto de limpeza para ferramentas para os 
anti-incrustantes da Hempel.
Diluente à pistola e produto de limpeza para ferramentas 
para os acabamentos de um componente da Hempel. 

Embalagem Preços

0.75 l 14,00 €/por litro
10,50 €/por embalagem

Transparent 00000 0,75 l

Hempel’s Thinner 845 (No 5)
Diluente e produto de limpeza para ferramentas para o 
Hempel’s Light Primer/Hempel’s High Protect II.

Embalagem Preços

0.75 l 16,00 €/por litro
12,00 €/por embalagem

Transparent 00000 0,75 l
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Hempel (Portugal) S.A.
Vale de Cantadores 
2954-002 Palmela 

Tel. 212 352 326 / 212 351 022 
Fax 212 352 292 
Fax directo para encomendas: 212 332 862 
Email: sales-pt@hempel.com

hempel.pt
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Em 1915, J.C. Hempel começou o seu negócio a 
vender tintas prontas a utilizar aos capităes de 
navios no cais de Copenhaga. Naquela altura,  
J. C. Hempel era o mais jovem grossista autorizado 
na Dinamarca, tendo começado com apenas 300 
coroas dinamarquesas e uma pequena fábrica 
onde misturava os ingredientes das tintas com 
um moedor de café antigo. Nos dias de hoje, 
a Hempel tem 25 fábricas, 48 escritórios, 10 
centros de investigaçăo e desenvolvimento e mais 
de 150 centros de distribuiçăo que disponibilizam 
soluçőes para a aplicaçăo de revestimentos em 
todo o mundo. Para além disso, a Hempel também 
é proprietária de várias empresas e marcas, 
incluindo a Crown Paints.


