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Agrob Buchtal HT (Hydrophilic Tile) – Os cerâmicos anti-gérmicos e anti-odores, de fácil limpeza 
 
Décadas de experiência e constante inovação, são a base da reconhecida qualidade 
dos produtos Agrob Buchtal. A marca alemã estabeleceu-se como pioneira no estudo e 
desenvolvimento de superfícies antiderrapantes para as zonas mais críticas, mas 
também no estudo e desenvolvimento de revestimento cerâmicos higienicamente 
perfeitos, de fácil limpeza, capazes de eliminar bactérias, odores e poluentes. 
O HT (Hydrophilic Tile) da Agrob Buchtal é um revestimento único, eficaz e 
permanente, com garantia de longo prazo, utilizado tanto para pavimentos como 
paredes e fachadas.  
 
Aplicado ainda durante a cozedura do cerâmico, o HT incorpora um catalisador (dióxido titânico) que, através 
de um processo natural de fotocatálise, por ação da luz, desencadeia uma reação com o oxigênio e a 
humidade do ar, criando uma superfície hidrofílica que permite o alívio da tensão superficial da água, 
formando uma fina película que levanta a sujidade da cerâmica, não criando gotas de água nem marcas de 
calcário e garantindo uma fácil limpeza. Ao mesmo tempo, o oxigênio ativo na superfície da cerâmica, destrói 
bactérias, impedindo a sua proliferação, decompõe moléculas de odores e elimina poluentes. 

 
 

Pelas suas características, os revestimentos HT da Agrob Buchtal são por isso a melhor solução para zonas 
higienicamente exigentes, como por exemplo em piscinas, casas de banho, balneários, cozinhas industriais, 
hospitais, laboratórios, espaços públicos e privados, mas também para as nossas casas. O HT permite reduzir o 
esforço necessário na limpeza e desinfeção de espaços, poupando tempo e reduzindo drasticamente os custos 
com químicos de limpeza químicos, o que é uma mais-valia para saúde e para o ambiente. 
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Também nas fachadas, o revestimento HT da Agrob Buchtal é uma importante mais valia. A sua eficácia é 
visível em fachadas sempre limpas,  sem manutenção, mas também pelo seu valioso contributo para o meio 
ambiente. Ao ser capaz de eliminar substâncias poluentes do ar, fumos industriais, emissões automóveis e 
impedindo o crescimento de musgos, bolores e outros microrganismos, o HT ajuda a melhorar a vida 
envolvente e a prolongar a própria vida do edifício. 
 
Saiba mais sobre o HT da Agrob Buchtal em http://www.lusomatec.pt/pt/produtos/agrob-buchtal/ht 
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