
Mantemos os edifícios estanques e 
protegidos de forma sustentável

Do primeiro esboço 
ao último tijolo
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Ao seu lado em cada
   fase da construção

Desde edifícios de escritórios, hospitais e escolas até grandes 
arranha-céus e estádios desportivos, a CPG Europe oferece 
produtos de alta qualidade em todas as fases de construção 
para todos os tipos de projetos residenciais e comerciais.

Abrangemos todos os aspetos da vedação, colagem e isolamento, bem como 
pavimentos, proteção passiva contra incêndios, impermeabilização e soluções 
para coberturas, sem ter que ir a vários distribuidores uma vez que fornecemos 
tudo o que precisa. Para arquitetos, instaladores, distribuidores, gestores de 
compras e empreiteiros, procuramos formas de superar os desafios constantes de 
construção. A CPG Europe é um fornecedor internacional com uma vasta gama de 
produtos sob uma marca apenas. Com um único contacto para vários materiais, 
fornecemos segurança através dos nossos conselhos técnicos, dos nossos 
produtos e aplicações de alta qualidade, entregas de produtos em toda a Europa e 
aconselhamento contínuo em todo o projeto de construção.

Seja para um único produto ou para todas as fases de 
construção, estamos ao seu lado. 



Uma grande família
   de marcas e produtos

Instalação
de janelas

1.

Construção
de fachadas

2.

Selado
e colado
interior

3.

Pavimentos
contínuos
em resina

4.

Preparação
de substratos

5.

Estacionamentos

6.

Sistemas de
Isolamento
Exterior
ETICS

7.

Proporcionamos as melhores soluções
de produtos para a construção 

1.

2.

6.

7.

8.

11.
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Módulos de
isolamento
de betão

8.

Protecção
passiva contra
o fogo

9.

Revestimentos
intumescentes

10.

Varandas
coberturas
elevadas
e terraços

11.

Coberturas

12.

Estruturas
envidraçadas

13.

Potabilização e
tratamento de
águas residuais

14.

Caves e
fundações

15.

3.

4.5.

9.

10.

12.

13.

14.

15.
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Ao seu lado
   a trabalhar em conjunto

Fiabilidade Sustentabilidade Apenas um 
contacto

Suporte  
técnico

Formação  
e Suporte

Fabricação e 
fornecimento local

Fiabilidade graças a 
marcas de produto e

sistemas eficientes, de 
alta qualidade

Reduzir a pegada de carbono
e proporcionar produtos 
que ajudem a diminuir o 

consumo energético  
do edifício

Com apenas um ponto de 
contacto para as nossas 

marcas cobrindo os 6 
lados da envolvente de 

um edificio

Suporte técnico e
comercial para
cada projecto

em toda a Europa

Cursos de formação,
seminários e sugestões

para aquisição de competências
 de sucesso

23 centros de 
fornecimento europeus 
para um rápidos acesso

aos produtos 

Desde o primeiro dia do projeto, quando os planos são apenas esboços 
num pedaço de papel, até à fase de prescrição e manutenção uma vez 
que o edifício está terminado, é importante ter um fornecedor ao seu lado 
em cada passo do caminho. A nossa variedade de soluções pode ajudar 
a aliviar a sua carga de trabalho, melhorar a pegada de carbono do seu 
edifício e cumprir todas as normas de saúde e segurança, mantendo sempre 
a estética do edifício com base no seu projeto original.
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As cidades europeias são mais
seguras, resistentes, resilientes e 
sustentáveis graças a CPG Europe. 

A confiança na qualidade das nossas marcas e
suas tecnologias podem comprovar-se através dos 
desafiantes projectos que escolheram utilizar os 
nossos produtos, serviços e apoio técnico.  

Principais
   clientes europeus

Torre Puig,
Barcelona

Cúpula de Paris,
Paris

Aeroporto de 
Heathrow, Londres



Filarmónica  
d’Elba, Hamburg

Museu da segunda 
Guerra Mundial, Gdańsk

Centro Médico Erasmus, 
Rotterdam

Hotel Mövenpick, 
Lausanne

Centro comercial Mall 
of Scandinavia, Solna



1.400 especialistas na construção, 
   ao seu lado

Com mais de 1.400 funcionários em mais de 30 
instalações, incluindo escritórios, centros de 
distribuição e fábricas, CPG Europe luta para estar ao 
lado dos seus clientes, fornecedores e distribuidores.

CPG Europe faz parte da RPM Internacional, Inc., uma das companhias de 
construção mais importantes do mundo, tanto para o sector industrial como  
para o comercial. Com a sede da RPM em Medina, Ohio (Estados Unidos), está 
cotada na bolsa de Nova York.  



Colaboração Respeito Desenvolvimento
sustentável

Honestidade e Integridade Compromisso

Nossos Valores

A nossa Visão
As nossas equipas e sistemas 
de produto trabalham com 
os nossos clientes para dar 
forma a um mundo onde os 
edifícios e estruturas poupam 
energia, têm maior vida 
útil e superam as metas da 
sustentabilidade fixados. 

A nossa Missão
Colaborar, inovar e educar 
para o êxito sustentável dos 
nossos clientes.
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Para saber mais, visite
www.cpg-europe.com
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