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No que diz respeito aos revestimentos, o seu 
desempenho técnico permite ir de encontro 
aos diversos níveis de absorção da cerâmica 
existentes no mercado e respetivos formatos. 
Destaque para a lâmina cerâmica e grandes 
formatos que podem agora ser colados com 
metade do peso da cola e com isso minimizar 
o esforço da aplicação. 
 
É também possível executar colagem de pas-
tilha de vidro, cerâmica ou outros tipos de 
mosaicos existentes. A composição do produ-
to contempla apenas o uso de cimento bran-
co, com isso minimizando o aparecimento de 
manchas quando utilizado para colagem de 
pedra natural. 
 
O webercol flex lev está disponível em mais 
de 500 pontos de venda de revendedores de 
materiais de construção. 

É um novo conceito de adesivo, uma nova 
experiência no processo de aplicação. 
 
Mantém o método tradicional de colagem, 
mas valoriza a minimização do esforço de 
quem o usa. A cremosidade no espalhamen-
to com a talocha e a sua boa textura, permite 
uma fácil execução do penteado da cola, 
desta forma facilitando a total transferência e 
contato entre o tardoz do revestimento e o 
suporte. 
 
O manuseamento de grandes formatos é 
facilitado pela incorporação de metade do 
peso no tardoz do revestimento, sobretudo 
notório na colagem de formatos grandes de 
lâmina cerâmica. 
 
Quanto ao desempenho técnico, o webercol 
flex lev segue o conceito implementado em 
Portugal pela Weber, sendo um adesivo mul-
tiuso. 
 
Está adaptado para diferentes locais, seja no 
interior, exterior, paredes, pavimentos, facha-
das ou piscinas. Admite suportes difíceis 
como sejam cerâmicas ou pedras antigas, 
estruturas pré-fabricadas como gesso carto-
nado, ou madeira. Admissível também sobre 
os diversos tipos de impermeabilizações. 

O webercol flex lev é uma inovação do cen-
tro de investigação e desenvolvimento de 
adesivos da Saint-Gobain Weber. Este labo-
ratório, instalado pela multinacional na cida-
de de Aveiro, tem sido ao longo dos anos o 
pilar do desenvolvimento de novas tecnolo-
gias adesivas. 
 
O novo produto webercol flex lev é o primei-
ro adesivo com metade do peso com o 
mesmo rendimento. Cada saco pesa 12,5 
kg e equivale a um saco tradicional de 25 
kg. Numa atividade onde o transporte e 
manuseamento do produto tem forte impac-
to, o peso é um dos elementos com forte 
impacto. 
 
Foram vários os desafios atingidos no 
desenvolvimento deste novo produto. 
 
Componente essencial considerada foi a 
questão da sustentabilidade. Com a siste-
mática pesquisa de matérias-primas alter-
nativas, foi possível encontrar uma combi-
nação que incorpora mais de 30% de maté-
rias-primas revalorizadas. O webercol flex 
lev diminui consideravelmente a pegada 
ecológica. Para além disso, foram integra-
dos ligantes com menor consumo de CO2 
no seu processo de fabrico. 
 

webercol flex lev - Adesivo de Colagem de Revestimentos Cerâmicos 
O primeiro com metade do peso para o mesmo rendimento




