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CIN APRESENTA PRODUTO PIONEIRO E ÚNICO NO MERCADO PORTUGUÊS 

CINGARD® é a única poliureia certificada pela EPAL 

para contacto com água para consumo humano  

 

A CIN é a primeira marca portuguesa de tintas e vernizes a dispor de duas membranas 

elastoméricas de poliureira pura aprovadas e certificadas para contacto com água para 

consumo humano: CINGARD® EP950 PW e CINGARD® EP500 

CINGARD® EP950 PW é a única poliureia aprovada pela EPAL – Empresa Portuguesa das Águas 

Livres S.A. para a impermeabilização de tanques e condutas de água potável, zonas enterradas 

dos depósitos de betão e interior de silos. Sendo da responsabilidade da EPAL avaliar a influência 

dos materiais na água destinada ao consumo humano, segundo um diverso e completo conjunto 

de normas europeias vigentes para o efeito, a certificação obtida para a membrana CINGARD® 

EP950 PW é a garantia da sua inocuidade, certificando que os materiais de revestimento e 

impermeabilização não alteram as propriedades físico-químicas, químicas e organolépticas da 

água. 

CINGARD® EP950 PW e CINGARD® EP500 foram igualmente certificados para este fim segundo 

a norma europeia EN 12873 e o Real Decreto Espanhol 140/2003. 
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Os produtos da gama CINGARD® são sinónimo de protecção, robustez e segurança, e resultam 

em revestimentos estanques, contínuos e sem juntas, pelo que as membranas elastoméricas de 

poliureia permitem a execução de trabalhos de impermeabilização e isolamento, 

nomeadamente coberturas de edifícios públicos, de instalações industriais e refinarias, bacias 

de retenção, barragens, pontes, diques, pavimentos industriais e terraços. Esta membrana pode 

igualmente ser aplicada no interior e exterior de piscinas e na protecção de bases de 

equipamentos expostos à vibração.  

Pioneira em Portugal com esta tecnologia inovadora, a CIN reforça o portfolio da unidade de 

negócio de Protective Coatings, onde se enquadram os revestimentos de elevada performance 

para protecção anticorrosiva, protecção passiva contra o fogo, protecção de estruturas de betão 

e pavimentos. 

 

Sobre a CIN: 

Com mais de 100 anos de experiência no mercado de tintas e vernizes, a CIN é líder de mercado 
na Península Ibérica. Apresenta um volume de negócios consolidado de 238 milhões de euros, 
em 2018, é o 16º maior fabricante europeu de tintas* e o 47º a nível mundial**. 
A CIN está presente nos três principais segmentos de mercado (Construção Civil, Indústria e 
Protecção Anticorrosiva), contando com cerca de 1.400 colaboradores em mais de 15 países, 
com presença directa em Portugal, Espanha, França, Polónia, Turquia, Angola, Moçambique, 
África do Sul e México; e exportando para vários mercados da Europa Central, América Latina e 
África. 
 
Para mais informações: www.cin.com / deco.cin.com 
 
* European Coatings Journal, Maio de 2019 
** Coatings World Top Companies Report, Julho de 2019 
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