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Preocupado com a ques-
tão da impermeabiliza-
ção, o Grupo SITA tem 

disponível uma gama muito 
diversificada de impermeabili-
zantes, aplicáveis em várias fa-
ses da construção civil, desde 
as fundações, aos diversos ti-
pos de pisos, depósitos de água, 
fachadas, terraços e interiores.

O grupo disponibiliza no 
mercado produtos de referência 
internacional, nomeadamente 
da CIN e da SIKA, que podem 
ser adquiridos em todas as lojas 
SITA-Color Shop, ou então na 
loja online, em https://lojaonli-
ne.sita.cv.

A diversidade dos produtos e 
serviços da SITA permitem um 
acompanhamento técnico ati-
vo e especializado, desde a pri-
meira pedra até à conclusão do 
projeto. 

O Imprimul é indicado para 
a fase de fundações, a linha C-
-Floor para pisos, a Nováqua 
HD e a Cinoflex RT para as fa-
chadas.

SITA: A escolha número 1 dos profissionais 
da construção civil

Com uma vasta gama de 
produtos, aplicáveis em vá-
rias fases de construção, 
o Grupo SITA está pronto 
para, junto consigo, comba-
ter a época das chuvas que 
se aproxima. Através de 13 
pontos de vendas diretas e 
mais de 100 revendedores, a 
solução está perto de si em 
qualquer ponto do país. 

Paulo Canuto, Administrador 
Delegado do Grupo SITA

O grupo tem ainda à sua dis-
posição o Imperflex Cobertura, 
Imperflex R700 e SikaGard 570 
W Pele Elástica + Fibra para 
terraços e ainda Cináqua e Sha-
rk para interiores. 

Para além dos impermeabi-
lizantes, disponibiliza aditivos 
diversos para outras necessida-
des da obra.

“Todos esses produtos pos-
suem características diferen-
ciadoras e suportam o fato de 
sermos considerados a opção 
número 1 dos profissionais da 
área da construção civil”, diz 
o administrador delegado do 
Grupo SITA, Paulo Canuto.

A SITA prioriza a qualidade, 

a durabilidade dos produtos e a 
sua capacidade de resistência.

Para além disso, o seu cliente 
conta com uma equipa técnica 
e comercial muito bem prepa-
rada, para auxiliar na escolha 
da melhor solução para as suas 
necessidades e fazer o acompa-
nhamento pós-venda.

“Para nós, pintar vai mui-
to para além de uma razão es-
tética, mas sim a proteção das 
obras e dos investimentos”, ga-
rante Paulo Canuto.

39 anos a marcar 
a diferença 

O grupo SITA iniciou as suas 

atividades em 1983, tendo des-
de a sua origem um forte com-
promisso com a qualidade dos 
produtos e serviços prestados, 
nas mais variadas áreas de ne-
gócio. 

Tem sólidas parcerias com 
empresas internacionais de re-
ferência, como é o caso da CIN 
SA - Empresa Portuguesa líder 
do mercado ibérico na área de 
tintas.

A empresa conta atualmente 
com 10 lojas incluídas no total 
de 13 pontos de vendas diretas, 
estando ainda mais uma em 
construção. 

Trabalha, por outro lado, 
com uma rede de mais de 100 

revendedores, o que permite co-
bertura em todo o território na-
cional. 

O Grupo está dividido em 
quatro empresas, nomeada-
mente na área da construção 
civil, através da SIMÓVEL, das 
novas tecnologias de informa-
ções, através da SITECH, da 
metalomecânica através da 
MATEC e da LOBOSOLAR de 
soluções energéticas competiti-
vas e sustentáveis.

O grupo tem assumido um 
compromisso social, que ao 
longo dos anos tem sido impri-
mido em áreas como a educa-
ção, arte, desporto, cultura e co-
munidades menos favorecidas.


