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Referências 



Dry D1 – referencia em Brasil  

• Vários estudo e ensaio na ABCP, USP, UFSCar, Falcon Bauer etc. Para avaliar a 

compatibilidade com componente do concreto Brasileiro. 
• Presente no marcado Brasileiro dos pisos industriais da mais de 5 ano. 
•Chegamos a mais de 5 milhoines de metro quadrado de pisos utilizando o nosso produto. 
• muito pisos passarem a idade de 4 ano e não presentão nenhuma patologia negativa, 
mantendo a característica especificada no começo. 
 

Maior Empresas em Brasil 

•Consorcio Anápolis 

•Peneira Engenharia 

•Grout Engenharia 

•Construtora Artec 

•BDG Construtora 

•LNX Empreendimentos 

•VMA Empreendimentos 

•Adição distrubução Express 

•VRG Engenharia 

•Fornecedora Chatuba 

•Mart Minas 

•BMM Partecipação 

•Arcolog Emprendimento 
•Polimix Concreto 

•Engimix 
•Supermix 
•Topmix 
•Concrevit 
•Concrelongo 
•Cincreserv 
•Intercement 
•Votoran Massa 
•ERS Emprendimentos 
•Bela ischa emprendimento 
•Cogil construtora 



•Cobremax 
•Supermercado Bahamas 
•SGO 
•Galpoes empreendimento 
•Grotadas Empreendimento 
•Mirage Emprendimento 
•VRG Linha Aerea 
•Arrakis Emprendimento 
•CMP 
•Codil Emprendimento 
•Vanguard Home 
•Marlin Azul 
•Marka 
•MRV Engenharia 
•Engepiso 
•BetonMix 
•SPR Solução 
•Mage emprendimento 
•Forte engenharia 
•ADM Engenharia 
•Polipiso 
•Viapol 
•Construquimica 
•Cia de cimento 
•Concrefiber 
•VS Emprendimento 

•Uberlandia refrescos 
•Rio verde 
•Construtora Martins 
•OBE Engenharia 
•Serene Emprendimento 
•Appoio 
•Gade Engenharia 
•E Poiliti 
•Venancio produto farmaceutico 
•Proma do Brasil 
•Sobrosa Melo 
•Central de solução logistica 
•Arqua industria 
•Itavale  
•Carta goiais 
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Alguma referencia Internacional do grupo CE  
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Chimica Edile do Brasil 
www.chimicaedile.com.br 
 
Riccardo Vannetti 
@ - riccardodryd1@gmail.com 
Tel – (028) 99965-0493 

http://www.chimicaedile.com.br/
mailto:riccardodryd1@gmail.com

