
CATÁLOGO DE PRODUTOS



A EMPRESA
Fundada em 1973 por profissionais qualificados da 

área, a Linhal vem desde então prestando serviços 

e oferecendo produtos da mais alta qualidade aos 

comércios atacadista e varejista.

Estabelecida em sede própria no bairro do Cambuci, 

ponto estratégico para distribuição, com amplo es-

toque de produtos para pronta entrega. É a preo-

cupação contatante de oferecer sempre produtos 

da mais alta qualidade nas melhores condições de  

mercado são os diferenciais que fazem da Linhal 

uma empresa líder de mercado em seu segmento.

Assim, é com muita satisfação que apresentamos 

aos nossos clientes e fornecedores o catálogo de 

produtos da nossa fabricação, bem como os envazados 

e de revenda.

Tudo para colaborar com o trabalho de nossos 

representantes e criar melhores condições de visu-

alização dos produtos aos nossos clientes e amigos.

Para informações técnicas sobre qualquer de nossos 

produtos ligue: (11) 3209-6228

QUALIDADE E TRADIÇÃO DESDE 1973
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Cimento Branco
O Cimento Branco Linhal é apropriado no uso de calafetação de 
juntas finas e largas até 16 mm Entre as peças de cerâmica, granito, 
mármore, pastilhas e azulejos. Utilizar este produto em recipiente 
limpo colocando a proporção de 03 partes do produto para 01 parte 
de agua para solidificar bem o acabamento. Depois de aberta a 
embalagem de Cimento Linhal utilizar todo o seu conteúdo.
O Cimento Branco Linhal é apresentado ao consumidor em sacos 
plásticos de 1 kg. Acondicionados em sacos plásticos 20 unidades.

Embalagem: 1 Kg

Cal Virgem
O Cal Virgem Linhal é produzido de óxido, cálcio e magnésio. Dissolver 
150g. em 5 litros de água para assepsia de canil, estábulo, galinheiro, 
chiqueiro e etc. Em Caixas d’água, poços, lagos, pesqueiros e outros 
locais dissolver 150g. a cada 4m (cúbicos) de água e repetir a 
operação a cada três meses. O Cal Virgem Linhal também é utilizado 
nas, hortas, plantas ornamentais, lavoura, no combate do mofo à 
cólera. Veja Maiores informações na embalagem. Apresentado em 
caixa com 24 unidades de 150g em potes plásticos. Também em 
sacos de 25 kg. 

Embalagem: 150 g

Massa de Vidraçeiro
A Massa de Vidraceiro Linhal é um produto para ser moldada no 
manuseio e própria para fixação de vidros e flanges em geral, pode ser 
adicionado óleo comestível para se trabalhar com uma consistência 
mais mole. A superfície a ser aplicada deve estar isenta de pó, 
ferrugem ou umidade. A Massa de Vidraceiro Linhal seca em contato 
com o ar é apresentado ao consumidor em embalagem plástica de 
500g. Acondicionado em caixas de papelão com 12 unidades.

Embalagem: 500 g
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Soda Cáustica  
para limpeza
A Soda cáustica para limpeza Linhal 60º é própria para limpar locais 
engordurados como oficinas, garagens e etc. Dissolver o conteúdo 
do pacote em 1 litro de agua e aplicar no local desejado. Após trinta 
minutos da aplicação do produto esfregar com vassoura e enxaguar 
com bastante agua. Atenção produto corrosivo requer cuidados para 
o seu manuseio. Este produto não é recomendado para uso industrial 
utilizar apenas para limpeza de ambientes. Evitar o contato do produto 
com a pele, olhos e boca, pois provocará queimaduras graves. A Soda 
Cáustica Linhal é apresentada ao consumidor em potes plásticos de 
500 g. Acondicionados em caixa de papelão com 6 unidades. 

Embalagem: 500 g

Creo
O Desinfetante Creo Linhal é produzido a base de fenóis próprios para 
higiene em residências em geral. Composto de ácido cresílico, óleo 
fenólico, hidróxido de sódio, água e óleo de mamona, garantindo um 
efeito bactericida suficiente para desinfetar residências, quintais, canis, 
pocilgas etc. Após utilizar o produto enxaguar a área com bastante 
abundância de água. Produto tóxico com grande acides, evitar o contato 
com a pele, olhos e boca. O Desinfetante Creo Linhal é apresentado ao 
consumidor em latas litografadas de 900 ml. Acondicionado em caixas de 
papelão com 6 unidades. É vetado o uso veterinário deste produto.

Embalagem: 900 ml
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Vaselina Branca  
de 1 Litro Líquida

Vaselina Branca  
de 450g em Pasta

A Vaselina Branca Linhal é própria para lubrificação de peças 
delicadas e uso geral. Não contem agentes ácidos ou tóxicos. 
Imprópria para uso médico ou veterinário. Composição: Parafina 
branca e óleo branco. Conservar o Frasco fechado ao abrigo da luz 
e calor. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. 
Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Apresentada em 
garrafa plástica de 1 litro em caixa com 6 unidades. 

A Vaselina Branca Linhal é própria para lubrificação de peças 
delicadas e uso geral. Não contem agentes ácidos ou tóxicos. 
Imprópria para uso médico ou veterinário. Composição: Parafina 
branca e óleo branco. Conservar o Frasco fechado ao abrigo da luz 
e calor. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. 
Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Apresentada em 
pote de 450g embalados em caixa com 6 unidades.

Embalagem: 1 L

Embalagem: 450 g

Vaselina Branca  
de 500 ml Líquida
A Vaselina Branca Linhal é própria para lubrificação de peças 
delicadas e uso geral. Não contem agentes ácidos ou tóxicos. 
Imprópria para uso médico ou veterinário. Composição: Parafina 
branca e óleo branco. Conservar o Frasco fechado ao abrigo da luz 
e calor. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. 
Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Apresentada em 
garrafa plástica de 500 ml em caixa com 6 unidades.

Embalagem: 500 ml
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Vaselina Branca 
de 90g em Pasta
A Vaselina Branca Linhal é própria para lubrificação de peças 
delicadas e uso geral. Não contem agentes ácidos ou tóxicos. 
Imprópria para uso médico ou veterinário. Composição: Parafina 
branca e óleo branco. Conservar o Frasco fechado ao abrigo da luz 
e calor. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. 
Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Apresentada em 
pote de 90g embaladas em caixas com 12 unidades. 

Embalagem: 90 g

Óleo de Linhaça
O Óleo de Linhaça Linhal é próprio para uso em madeira como fundo 
impermeabilizante e descolante na concretagem de estruturas, é também 
utilizado na Cal como fixador de pintura na proporção de 500ml. para cada 
18 litros. O Óleo de Linhaça Linhal deve ser aplicado em madeira virgem 
limpa e seca, sem graxas, óleos ou aplicações anteriores de tinta ou verniz. 
Produto de toxidez relativa, evitar o contato com a pele olhos e boca. Este 
produto observada as recomendações de uso não sofrerá alterações nas 
suas características iniciais. Produto apresentado ao consumidor em 
embalagem metálica litografada embalados em caixa de papelão com 
6 unidades. Também disponível em embalagens plásticas de 5 litros em 
embalados em caixa com 4 galões ou tambores de 200 litros.

Embalagem: 1L e 5 L
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Breu
O Breu Linhal é produzido a partir da resina vegetal de pinho,  
o produto apresenta-se em pequenos grão de consistência relativa 
e cor amarelada. Próprio para ser utilizado na fabricação de colas, 
ceras diversas e de depilação, velas de todos os tipos, sabão, 
e vedantes para várias utilidades e aplicações. O Breu Linhal tem 
validade indeterminada desde que observada as instruções gerais 
da embalagem, não tóxico, manter fora do alcance de crianças 
e animais. É apresentado ao consumidor em 2 tipos de embalagens
1º Em sacos plásticos de 100g em caixas com 35 unidades.
2º Em sacos plásticos com 5kg em caixas com 3 unidades.

Embalagem: 100 g e 5 Kg

Argila Expândida  
Tipo 3222 e 2215

Betume

É um agregado leve em forma de bolinhas de cerâmica leve,  
suas características são: leveza, resistência, isolante térmico e acústico.

O Betume é apresentado em barras de 25k; 15k e 1k próprio para 
impermeabilizar na construção civil, também conhecido por piche,  
de cor preta, inflamável, utilizado também na marcenaria em madeira. 

Embalagem: Tipo 3222 e 2215

Embalagem: 1 kg, 15 kg e 25 kg
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Gesso Estuque Rápido

Isolante Térmico

O Gesso Estuque rápido Linhal é 100% puro, sem aditivos que 
prejudiquem a sua qualidade. Produto apropriado para reprodução de 
estátuas, molduras, placas, vedações de pequenos furos em paredes 
e revestimento em parede de alvenaria. O Gesso Estuque rápido 
Linhal é apresentado ao consumidor em duas embalagens a primeira 
em sacos plásticos de 1 kg. Acondicionado em sacos plásticos com 
20 unidades e a segunda em sacos plásticos de 40 Kg.

O Isolante Térmico Linhal é produzido a base de micaxisto isolante, 
constituído de argilas minerais, quartzo e mica. Próprio para isolação 
térmica de tubos de cobre, usinas de açúcar e uso industrial.  
Na construção civil é utilizado como isolante térmico em paredes, 
fornos, churrasqueiras, canos de água quente etc. O Isolante Térmico 
Linhal é apresentado ao consumidor em sacos plásticos com 10 kg. 
Acondicionados em sacos plástico com 3 unidades.

Embalagem: 1 Kg e 5 Kg

Embalagem: 10 Kg

Gesso Estuque Lento
O Gesso Estuque Lento da Linhal, é 100% puro com as mesmas 
propriedades do rápido mas um pouco mais lento na secagem.

Embalagem: 1 Kg e 5 Kg
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Parafina 
Microcristalina
A Parafina apresentada em barra de 5 kg. O produto deve ficar em 
lugar fresco arejado e seco com temperatura inferior a 45ºC e de 
preferência isento de luz. Manter longe de crianças e animais, 
não tóxico e tem validade indeterminada desde que observada as 
instruções gerais e mantido na embalagem intacta. O ponto de fusão 
da Parafina Linhal é de 62ºC e seu ponto de fulgor é de 244ºC. Para 
manusear o produto tomar todo o cuidado para evitar queimaduras 
utilizando avental de raspa ou tecido grosso, mascara, óculos e luvas 
de raspa, e em local bem ventilado, evitar o contato com o produto 
líquido, caso ocorra lavar imediatamente com água corrente fria.  
No caso de ingestão o produto é de pouco valor clínico. Aplicação  
do produto na fabricação de velas, ceras, parafinas e artesanatos.

Embalagem: 100 g

Cola Moída
A Cola Moída Linhal é extraída do colágeno das aparas bovinas, 
obedecendo aos padrões de qualidade no produto final. Utilizada na 
fabricação de fitas gomadas, cola de marceneiro, impermeabilizantes e 
outras finalidades. A Cola Moída Linhal deva ser mantida em lugar seco, 
claro e sem unidade. Não tóxico tem validade indeterminada desde que 
observada as instruções gerais da embalagem, manter fora do alcance 
de crianças e animais. É apresentada em sacos plásticos de 5kg em 
caixa com 4 unidades. Também em sacos de 25kg

Embalagem: 100 g
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Caixa de Transporte
Todos os nossos produtos abaixo relacionados estão embalados 
em caixas de papelão personalizadas e litografadas com instruções  
e qualificações, atendendo as necessidades de conhecimento do 
produto e exigências legais.

Peneiras

Pó de Mármore

Várias são os tipos de peneiras:
Peneira Cal/ FUBA ARO 50 de PVC
Peneira Café 55 aro plástico de PVC
Peneira arroz 55 aro plástico de PVC
Peneira areia 60 aro plástico de PVC
Peneira arroz 60 aro plástico de PVC
Peneira feijão 60 aro plástico de PVC
Peneira Café 55 aro plástico de PVC
Peneira fubá 30 aro plástico de PVC

A Linhal disponibiliza em 3 embalagens de: 5,10,50 kilos útil  
na construção civil.
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Graxa
Graxa Linhal pode ser usada na lubrificação de mancais planos e de 
escora,  juntas universais, lubrificação de molas, pinos, chassis em geral. 
Equipamentos sujeitos a baixas cargas de pressão e temperaturas não 
superior a 80ºC.
Atenção: Poderá provocar irritação moderada a pele, causar dermatite na 
pele por exposição repetidas ou prolongada. Evite inalação e o contato 
com a pele, olhos e roupas. Lava bem as mãos e o rosto antes de comer, 
beber ou ir ao banheiro.

Embalagem: 500 g e 90 g



www.linhal com.br Televendas:  11 3209-6228
 11 3207-3265 
 11 3208-3451
 11 3399-2071
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TRADIÇÃO DE BONS SERVIÇOS ATENDENDO AO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICA, FERRAGENS, TINTAS E MATERIAIS DE LIMPEZA 

ISOCOBRE (ISOLANTE TÉRMICO) • BREU • CAL VIRGEM • CIMENTO BRANCO • 
CAULIM • COLA MOÍDA • DESINFETANTE CREOLINHAL • GESSO CRÊ • GESSO 
RÁPIDO • GESSO LENTO • GRAFITE • GRAXA •  CLORO LÍQUIDO • LIMPINHO 
(ÁCIDO MURIÁTICO) • MASSA DE VIDRACEIRO •  ÓLEO DE LINHAÇA • PARAFINA • 
PÓ DE MÁRMORE • SODA CAÚSTICA • VASELINA • CIMENTO ASFÁLTICO (BETUME)

NOSSOS PRODUTOS PODEM SER ENCONTRADOS NOS DISTRIBUIDORES DE  

SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - BAHIA - ACRE - RONDONIA - RORAIMA - AMAZONAS  
MATO GROSSO DO SUL - SANTA CATARINA - PERNAMBUCO - RIO GRANDE DO SUL


