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No início, não existia nada. Apenas dois licenciados, os atuais proprietários Jaan Puusaag e 

Jaanus Paeväli, cujo objetivo era fazer algo gigantesco e que ultrapassasse as fronteiras do seu 

país natal. Investiram no projeto os seus conhecimentos, a sua energia e as suas almas, porque 

os limites são para ser alargados e as fronteiras redesenhadas. Levaram mais de 10 anos a criar 

a marca líder de produtos químicos para a construção PENOSIL, que oferece uma vasta gama 

de espumas para construção, selantes, adesivos, revestimentos e membranas para uso interior 

e exterior. Quando a PENOSIL nasceu, a sua fábrica na Estónia tinha sido construída num posto 

de mazute abandonado, e o seu moderno centro de produção perto de Moscovo tinha acabado 

de ser construído. No espaço de uma década já existiam três fábricas, com a aquisição de um 

conhecido produtor espanhol de selantes.
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Todas as manhãs, 30 cientistas, químicos e especialistas em produtos começam o dia 

nos centros de I&D da PENOSIL na Estónia e em Espanha. Mais de 1000 pessoas nas 

nossas fábricas, escritórios e locais de venda em todo o mundo ajudam a levar a 

inovação a cada um dos clientes. Já sabemos quais os materiais de construção que 

irão ser utilizados no futuro. Desde que entrou no mercado como uma novidade há 15 

anos atrás, a PENOSIL tem sido um novo vento de mudança nos mercados 

adormecidos. A empresa investe aproximadamente um milhão de euros por ano no 

desenvolvimento de produtos. Lidamos diariamente com o desenvolvimento de 

produtos químicos, criação de ferramentas e desenhos de embalagens de produtos.
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Por cima, por baixo e também no meio: As aplicações PENOSIL abarcam uma variedade de trabalhos 

de construção desde a parte superior dos telhados até à parte inferior das caves, desde a instalação 

de janelas até à vedação de fachadas. Oferecemos soluções fiáveis através de um profundo 

conhecimento dos nossos produtos e das necessidades dos nossos clientes em termos de instalação 

de janelas, selagem sanitária, isolamento térmico, pavimentação, selagem e decoração de fachadas. 

No início, a PENOSIL apareceu em cena com uma nova geração de espumas de construção 

monocomponentes com uma pequena ajuda do James Bond. GoldGun, licença para encher, 

estabelece um novo padrão de qualidade de espuma no mercado. Atualmente, a gama de espumas 

PENOSIL inclui espumas de pistola e com cânula, e espumas com um aplicador EasyGun de topo de 

gama e aplicador de projeção. A nossa seleção de selantes inclui uma série de produtos que 

reduzem as fugas de ar, melhoram a resistência às intempéries, protegem da humidade, compensam 

o movimento nas juntas e muito mais. Os nossos adesivos caracterizam-se por uma aderência rápida 

e uma forte ligação. O enfoque do desenvolvimento está em produtos amigos do ambiente e em 

novos métodos de aplicação. 
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Entre a escuridão nórdica e o nosso amor permanente pelo hygge, o sol escaldante do 

sul, as metrópoles agitadas e a taiga coberta de neve, existe uma marca que une todos os 

continentes na procura de aconchego e conforto. A ambição motriz da PENOSIL – poupar 

energia – encarna uma paixão e uma curiosidade permanente pelo desenvolvimento de 

produtos e soluções de construção sustentáveis que sejam seguras, eficientes em termos 

energéticos e amigas do ambiente. Estruturas devidamente isoladas e vedadas ajudam a 

alcançar esses requisitos e a reduzir as despesas com aquecimento e arrefecimento. Os 

nossos produtos resolvem com sucesso problemas hidrotérmicos (perdas de calor, 

estanqueidade ao ar, resistência às intempéries, estanqueidade ao vapor, pontes frias e 

deformações) contribuindo, por isso, para a eficiência energética, sem comprometer o 

aspeto estético de um edifício.  #wesaveenergy
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Todos os dias, pelo menos 1.000.000 de artesãos e empresas dos sectores da construção, renovação 

e decoração utilizam produtos e soluções PENOSIL em estaleiros de construção em todo o mundo. E 

fazem-no porque a PENOSIL é conhecida pela sua qualidade consistentemente elevada e pela sua 

vasta gama de produtos, satisfazendo as necessidades dos profissionais e clientes da indústria, bem 

como dos utilizadores que realizam esses trabalhos nos tempos livres. Formulações inovadoras e 

ferramentas fáceis de usar poupam tempo aos construtores e proporcionam uma garantia extra de 

resultados duradouros, contribuindo também para a produção de soluções de energia renovável. 

Aproveitam o antigo para construir algo novo. Renovam para criar uma nova vida. São os nossos 

heróis. Os nossos James Bond e faz-tudo ao estilo MacGyver.



Investir numa sociedade mais feliz



Investir numa sociedade mais feliz

As áreas-chave da responsabilidade da PENOSIL são a segurança, uma boa experiência do utilizador, 

responsabilidade ambiental e responsabilidade social empresarial. Estas áreas têm como pilares a nossa 

missão e a nossa visão. A marca PENOSIL tem apoiado iniciativas que visam resolver os principais 

problemas sociais em áreas menos visíveis. Defendemos globalmente o bem-estar das crianças e dos jovens.

Na Rússia e no Cazaquistão, a PENOSIL tem apoiado crianças que sofrem de doenças oncológicas, 

hematológicas e outras doenças graves.

Na Estónia, há quase cinco anos que patrocinamos a Federação Estónia de Luta Livre, contribuindo 

financeiramente para a promoção da luta livre infantil e juvenil.

Em conjunto com a Aldeia de Crianças SOS, os produtos EasyPRO da PENOSIL estão a angariar fundos para 

pacotes de ajuda escolar em Espanha e Portugal.

Na Letónia, a PENOSIL apoia uma campanha de caridade que ajuda adolescentes e famílias com problemas 

de saúde mental.




