
Gama de Produtos
DRIZORO



A parceria de sucesso
DRIZORO
Desde a sua fundação, a empresa tem 
mantido um processo contínuo de melhoria 
e investigação para oferecer à indústria da 
construção sistemas que fornecem as 
melhores soluções de impermeabilização, 
reparação e reforço de estruturas, 
protecção e decoração de betão e 
alvenaria, tratamento de juntas, fixação e 
rejunte de cerâmicas e acabamento de 
pavimentos industriais.

www.drizoro.com

ECOINDUSTRY JUNTEX
É uma empresa angolana certificada ISO 
9001:2015 que representa e comercializa, 
entre outros, produtos DRIZORO.

Resulta do espírito empreendedor 
angolano, que aposta na diversificação 
económica e industrialização do país. 
Alicerçado em elevados parâmetros de 
qualidade de prestigiados produtores 
europeus, produz em Angola e comercializa 
para o Mundo as melhores marcas. 

www.ecoindustry.co.ao

http://www.drizoro.com/
http://www.ecoindustry.co.ao/


Argamassas de Impermeabilização

Revestimento Flexível e 
Impermeável a pressão 
directa e contrapressão 
para betão e alvenaria

Revestimento cimentício 
impermeável para betão e 
alvenaria

MAXSEAL FLEX MAXSEAL



Argamassas de Reparação Estrutural

Modificado com 
polímeros, fumo de sílica 
e reforçado com fibras 
sintéticas

Presa rápida e sem 
retracção

MAXRITE F MAXREST



Argamassas Fluídas de Reparação

Sem retracção e de alta 
resistência para 
enchimentos, ancoragens 
e reparação estrutural

Argamassa Fluída para 
consolidação de muros 
por injecção

MAXGROUT MAXGROUT INJECTION



Cimentos Cola

Colocação de 
revestimentos cerâmicos 
porosos em camada fina

Colocação de 
revestimentos cerâmicos 
de baixa absorção em 
camada fina sobre 
substratos não rígidos

MAXKOLA MAXKOLA FLEX



Argamassas para pavimentos

Autonivelante para 
nivelamento e alisamento 
até 30mm de espessura 
em pavimentos interiores

Presa rápida para 
reparação de betão em 
estradas, pontes e áreas 
Industriais sujeitas a 
tráfego automóvel

MAXLEVEL 30 MAXROAD



Argamassas de revestimento

Revestimento 
monocomponente com 
textura decorativa para 
impermeabilização e 
acabamento de betão, 
tijolo e alvenaria

CONCRESEAL PLASTERING M



Argamassas especiais

Argamassa hidráulica de 
endurecimento 
instantâneo para selagem 
de fugas de água

MAXPLUG



Aditivos

Aditivo líquido para 
melhoria da aderência, da 
trabalhabilidade e da cura 
de argamassas e betões

MAXCRYL



Toda a informação 
disponível online
www.ecoindustry.co.ao

https://www.ecoindustry.co.ao/index.php/produtosdrizoro/


Consulte também a gama 
DRIZORO completa
www.drizoro.com

http://www.drizoro.com/


ECOINDUSTRY JUNTEX

ZEE– Luanda Bengo

Estrada de Catete km 28, 

Primeiro Quadrante, Lote 90

Viana, Luanda

Contactos:

+244 929 511 288

+244 930 266 031

geral@ecoindustry.co.ao

facebook.com/ecoindustrylda/

linkedin.com/company/ecoindustry

www.ecoindustry.co.ao l

www.ecoindustry.africa


