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MATERIAL DE ACABAMENTO

ARGAMASSA
• BOSTIK FORTALEZA 
• CERAMFIX 
• CIPLAN 
• COLAFIX 
• VOTOMASSA/VOTORANTIM
   CIMENTOS 
• LIGATEX 
• PORTOKOLL 
• PRECON 
• REJUNTAMIX 
• WEBER QUARTZOLIT

FORRO DE PVC
• ARAFORROS 
• DUDA 
• DURO 
• MAIS PVC 
• MULTILIT 
• NOVA FORMA/FORTLEV 
• PLASBIL 
• POLIFORT/PLASTILIT 
• REAL PVC 
• TIGRE

REJUNTAMENTO
• ARGAMIL HIPERCOLA 
• BOSTIK FORTALEZA 
• CERAMFIX 
• INKOR 
• PORTOKOLL 
• PRECON 
• REJUNTAMIX 
• VITÓRIA 
• VOTOMASSA VOTORANTIM 
CIMENTOS 
• WEBER QUARTZOLIT

REVESTIMENTO CERÂMICO/ 
PORCELANATO
• CEDASA / MAJOPAR 
• CERAMICA PORTINARI 
• DELTA 
• ELIANE 
• ELIZABETH 
• EMBRAMACO 
• FORMIGRES 
• INCEPA 
• INCOPISO 
• KARINA

Apenas quatro categorias de produtos fazem parte deste segmento, mas, nem por isso, 
deixam de ter grande importância para o varejo. São elas: Argamassa; Forro de PVC; 
Rejuntamento e Revestimento Cerâmico/Porcelanato.
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MATERIAL DE ACABAMENTO
REJUNTAMENTO

BOSTIK FORTALEZA

FORTALEZA, UMA HISTÓRIA DE 
A MAIS DE 50 ANOS DE SUCESSO

A Usina Fortaleza, fundada em 1969, investiu durante anos 
em sua capacidade produtiva e qualidade de seus produtos, tra-
zendo soluções inovadoras em argamassas e rejuntes, tornan-
do-se assim uma marca consolidada no mercado brasileiro da 
construção civil.

Em 2012 fundiu-se com a Bostik, juntando a tradição das ar-
gamassas e rejuntes com a liderança internacional em selantes 
e adesivos. 

Com mais de 125 anos, a Bostik, que é uma empresa do grupo 
Arkema, atua desenvolvendo soluções inteligentes que tocam 
e melhoram o cotidiano das pessoas. Presente em mais de 50 
países a Bostik emprega mais de 6.000 pessoas em todo o mun-
do e possui uma extensa gama de produtos.  A diversidade do 
portfólio permite que os clientes sejam provenientes dos mais 

diversos mercados como indústrias, construção e consumo. 
No Brasil, estamos em expansão constante com a marca For-

taleza, investindo na qualidade e aumentando nosso mix de 
produtos. 

Atualmente temos produtos de referência no mercado entre 
argamassas, rejuntes e linha de bricolagem. Entre eles podemos 
destacar a Overcoll, a primeira argamassa de sobreposição do 
mercado, indicada para uso interno e externo, para sobreposição 
e porcelanato com rápida secagem. Além da Overcoll podemos 
citar também o Rejunta Acrílico, que traz alta impermeabilidade, 
resistência a tratamentos químicos e excelente ação fungicida. 

Temos o orgulho de estar presentes entre as marcas mais 
lembradas em 3 categorias e estamos no processo de melhoria 
contínua, sempre procurando oferecer as melhores soluções 
para necessidades de nossos clientes. 

Conheça a nossa linha completa de produtos em bostik.com.br 
e em nossas redes sociais @bostikfortaleza. 

https://www.bostik.com/pt-BR/brasil



