interiores
COLOR GUIDE

A SUA CASA, AS SUAS CORES
A sua casa não é só feita de divisões e paredes. Ela é muito mais do que o sítio
para onde volta no final do dia e onde passa o seu tempo livre. A sua casa é o seu
espelho, a sua cara. No fundo, a sua casa é o seu reflexo e, por isso, só pode ter
as suas cores.

ESCOLHER, PASSO A PASSO:
(Página 1)

Inspire-se e escolha as cores no catálogo
Faça connosco uma viagem cromática, dos amarelos solares até
aos azuis urbanos. No final, escolha uma cor. A sua cor.

interiores
COLOR GUIDE

Visualize a cor em casa com o TAKEiT
Visite uma loja CIN e leve para casa uma pastilha com a cor que
quer. Leve várias, de diferentes cores. Afixe na parede e deixe a
imaginação fluir. Visualize antes de escolher.

Faça um ensaio com o VinylMatt TESTiT
Não pinte uma parede se tiver dúvidas. Se precisar de experimentar,
leve a cor de que mais gosta numa lata pequena. Dê uma pincelada
na parede e veja como fica. Experimentar nunca fez mal a ninguém.

BEGE KALAHARI- E336
VINYLMATT

CINZA PASTEL - 0677
CINACRYL

Sinta a subtileza da natureza em sua casa.
Se pretende criar um espaço amplo e
contemporâneo, mas ao mesmo tempo
acolhedor, esta paleta de cores é essencial.
Use-a também quando o resultado que
procura é a pura sofisticação.

NEUTROS
SUAVES

NEBLINA
9434

BEGE SIAM
E266

DOLCE VITA
E381

CAFÉ COM LEITE
1620

CINZA INVERNO
9435

MÁRMORE BEGE
1390

BRANCO CANVAS
E124

BEGE KALAHARI
E336

CINZA PASTEL
0677

CINZA BETÃO
7467

Dica
Utilize o Bege Siam, um tom claro e suave, para destacar
objectos de decoração escuros ou quadros.
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MAGNÓLIA - 2303
VINYLSOFT

BRANCO NUVEM - 0700
VINYLMATT

A intemporalidade dos tons cremes vai
emprestar à sua casa um toque de classe.
Estes tons, suaves por definição, são uma
opção segura e incontornável. São ideais
para quem não arrisca muito, mas quer um
resultado simples e aconchegante.

CREMES

BRANCO PURO
D787

MAGNÓLIA
2303

MARFIM
2306

BAUNILHA
0552

BEGE SAFARI
E355

BRANCO NUVEM
0700

BRANCO GODO
E122

FLOR DE YUCCA
E264

AMARELO TRÁFEGO
1146

CALCÁRIO
A746

Dica
Jogue com duas cores. Pinte a divisão com Marfim
e depois crie um rodapé com Baunilha, para valorizar
os móveis mais claros.

INTERIORES COLOR GUIDE CIN
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BOTÃO DE OURO - E258
VINYLSILK

AÇAFRÃO - E349
VINYLSOFT

A energia contagiante do sol vai invadir a
sua casa. Sinta a leveza e a luz dos amarelos,
ao mesmo tempo que usufrui da
capacidade destes tons para estimular
ideias. Esta cor é ideal para escritórios ou
quartos de criança em idade escolar.

AMARELOS

NATA
1862

CHAMPANHE
1858

RAIO DE SOL
1861

BOTÃO DE OURO
E258

AÇAFRÃO
E349

BANANA SPLIT
E393

CENTEIO
1850

TRIGO
1863

OCRE DO SAHARA
E265

CARAMELO
2209

Dica
Use o Centeio para decorar o seu quarto de uma forma
subtil. Desfrute da sensação de calma e harmonia.
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LARANJA VITAMINA - E246
CINACRYL

LARANJA ESPECIARIA - E136
CASHMERE

Deixe a alegria do amarelo e a vibração do
vermelho iluminarem a sua casa. Escolha os
laranjas para criar ambientes acolhedores,
quentes e divertidos, tanto em zonas de
lazer como em cozinhas.

LARANJAS

TEZ DE PÊSSEGO
E270

ZEST
E230

LARANJA VITAMINA
E246

OCRE LARANJA
E086

LARANJA ESPECIARIA
E136

SALMÃO
3295

ROSA PÉROLA
R769

TANGERINA
E085

TELHA
3228

ARGILA IMPERIAL
E168

Dica
A cor Tangerina, como apontamento numa parede,
cria um espaço dinâmico e alegre para o quarto duma
criança.
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VERMELHO IMPERIAL - 3318
CASHMERE

VERMELHO NIRVANA - 3213
VINYLSOFT

Sinta a energia das cores da paixão
em sua casa.
Crie um ambiente íntimo e sensual usando os
vermelhos, tonalidades que dão à sua casa um
poder de atracção único.

vermelhos

PETRA
E384

ROSA CETIM
R765

LARANJA MARTE
E128

VERMELHO NIRVANA
3213

VERMELHO SENSUAL
E162

PÓ DE ARROZ
E392

ROSA ORIGAMI
E327

PAPOILA
E243

VERMELHO IMPERIAL
3318

GRENAT
0115

Dica
Vermelho Sensual, um clássico, enriquece salas
e quartos, valorizando a decoração.

INTERIORES COLOR GUIDE CIN
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ROSA BATOM - E309
VINYLSILK

ROSA LOLLIPOP - E310
CASHMERE

Deixe-se envolver pelas tonalidades do rosa.
Crie um espaço romântico e calmo em sua
casa e desfrute da sensação de aconchego.
Se se sentir mais inspirado, não deixe de
usar também tonalidades mais fortes
de rosa com pequenos apontamentos
no espaço.

rosas

ROSA GIZ
E293

ROSA LOLLIPOP
E310

ROSA BATOM
E309

SANGRIA
E360

RUBI
E120

ROSA COQUETTE
E229

ROSA DOCE
4144

ROSA POPPY
E248

ROSA FAÍSCA
E133

VERMELHO PÚRPURA
E140

Dica
Dê um toque contemporâneo ao seu quarto, pintando
apenas uma parede ou o tecto.
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PURPLE RAIN - E369
CINACRYL

GLICÍNIA - E254
CASHMERE

Abra a porta de sua casa ao requinte e à
prosperidade que o violeta evoca. Utilizada
em tons claros, esta cor é ideal para lugares
de repouso, convidando à meditação e ao
sonho.

VIOLETAS

URZE
4147

ORQUÍDEA
E395

LILÁS BORBOLETA
E321

ROSA PAIXÃO
E159

AMORA SILVESTRE
E241

LILÁS EVASÃO
4179

LAVANDA
E396

GLICÍNIA
E254

PURPLE RAIN
E369

TANGO
E389

Dica
Pinte paredes, portas e janelas da mesma cor, de modo
a harmonizar o espaço. Veja como resulta com este
Orquídea.

INTERIORES COLOR GUIDE CIN

19

CORES PARA TODOS OS INTERIORES
CINZA BETÃO - 7467

20
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TELHA - 3228

ROSA FAÍSCA - E133

AZUL CÁSPIO - E319

AZUL PÉRSICO - E383

AZUL DRAGÃO - E253

INTERIORES COLOR GUIDE CIN

21

Sinta a serenidade do céu e do mar em sua casa.
Deixe que a noção de infinito, inerente ao azul,
lhe proporcione tranquilidade e pense nesta
paleta de cores quando quiser pintar o quarto
de uma criança agitada. Quando pintar a casa
de banho, lembre-se que ter presente a cor da
água o ajudará a relaxar.

AZUIS

AZUL CAMPESTRE
E261

AZUL CÉU
5114

AZUL URBANO
E287

AZUL DRAGÃO
E253

AZUL ODISSEIA
E311

AZUL FIORDE
B642

AZUL BARROCO
E028

AZUL CÁSPIO
E319

AZUL MEDITERRÂNICO
E249

AZUL NEPTUNO
E398

Dica
Utilize a cor para marcar e separar espaços. Pinte uma
parede de uma cor diferente e dê outro dinamismo à
sua casa, como acontece neste loft com uma parede em
Azul Odisseia.
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AZUL URBANO - E287
CASHMERE

AZUL FIORDE - B642
VINYLMATT

Veja a sua casa invadida por um sentimento
de frescura e vitalidade.
Se procura um ambiente mais intenso, os
verdes vivos vão transmitir-lhe uma energia
vibrante. Em tons mais sóbrios, escuros ou
claros, os verdes proporcionam-lhe uma
calma natural, ideal para quartos ou salas de
estar.

verdes

VERDE AURORA
B650

VERONA CLARO
6368

VERDE JADE
E397

VERDE TAIPÉ
6422

FOREST
E399

VERDE ZEN
E269

FUNCHO
6370

MÁSCARA DE ARGILA
E255

CHÁ VERDE
E259

VERDE FUMO
E160

Dica
O Chá Verde é uma cor fresca que evoca a Natureza.
Utilizado como apontamento, ajuda a tornar qualquer
espaço mais dinâmico.
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VERDE ZEN - E269
VINYLSILK

VERDE FUMO - E160
CASHMERE

A elegância vai instalar-se em sua casa.
Se gosta de marcar a diferença, esta paleta
de cores é perfeita para si. Extremamente
subtis, os cinzentos não deixam de marcar
a sua presença e são ideais para destacar
elementos decorativos.

NEUTROS
SOFISTICADOS

SILÊNCIO
E385

TERRA MALVA
E137

CINZA METRO
7190

BEGE ALCÂNTARA
E337

VERDE CAMPESTRE
E379

BEGE MIRAGEM
E340

CINZA CRAYON
E185

ASFALTO
E333

VESÚVIO
E338

VERDE PARDO
E180

Dica
Um espaço neutro e moderno, em Asfalto, que ajuda a
relaxar, ler e descansar com toda a tranquilidade.
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VERDE PARDO - E180
CASHMERE

VESÚVIO - E338
VINYLSOFT

Dê um toque de chocolate à sua casa.
Não deixe a monotonia instalar-se e crie
espaços refinados, adaptando a cor ao
espaço. Os castanhos ajudam a criar uma
atmosfera de conforto, ideal para quartos
ou salas.

castanhos

TIRAMISÚ
E315

CASTANHO KRAFT
E146

CASTANHO ORGÂNICO
E148

SÉPIA
E348

ONYX
E370

CASTANHO RESINA
E286

CASTANHO SILEX
E351

100% CACAO
E359

CASTANHO CHOCOLATE
0107

NEGRO SUMI
E330

Dica
Móveis contemporâneos e claros sobressaem num
espaço pintado com o Negro Sumi.
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CASTANHO RESINA - E286
VINYLSOFT

CASTANHO ORGÂNICO - E148
VINYLSILK

Para proteger e decorar madeiras e metais,
no exterior ou interior, não deixe de consultar
a nossa gama de esmaltes.
De fácil aplicação e muito resistentes, estes
esmaltes existem em diversos acabamentos:
brilhantes, acetinados, foscos e metalizados.

ESMALTES

AÇO ESCOVADO - 7822
SINTECIN METAL

AMARELO MIMOSA
1468

VERMELHO
0114

AZUL ÉVORA
0138

VERDE GARRAFA
0120

MARRON
0116

CASTANHO CHÁ
8200

GRENAT
0115

AZUL OXFORD
2348

VERDE PORTÃO
6249

CASTANHO CHOCOLATE
0107

Estas cores estão disponíveis em AC-Thane,
Sintecin e Cinofer Esmalte Liso. As 5 cores
metálicas estão disponíveis no produto
Sintecin Metal.

AÇO ESCOVADO
7822

OURO SUAVE
908M

OURO ANTIGO
1857

BRONZE
1855

BRONZE ANTIGO
910M

Dica
Arrumar os brinquedos pode transformar-se numa
actividade lúdica. Como? Pintando o interior dos móveis das
crianças com AC-Thane, nas mais diversas cores.
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0501 Branco
0531 Preto
7815 Alumínio

BRANCO - 0501
SINTECIN

VERDE GARRAFA - 0120
SINTECIN

iNSPIRACOES PARA TODOS OS GOSTOS!

SIMPLY
SOFT

A tranquilidade e o conforto são conceitos
básicos para sentir que a sua casa é o seu espaço?
Se gosta de primar pela simplicidade e prefere as
cores suaves, que lhe transmitem um bem-estar
imediato, esta colecção é perfeita para si.

GRÃO DE AREIA
E157

*

ROSA DO DESERTO
E354

VERDE FAVA
2308

AZUL SPA
E344

ROXO VITORIANO
E273

RUBI
E120

CASTANHO NOBUCK
E353

*

SONATA
E388

CLASSIC
CHIC
Elegância e sofisticação são palavras-chave no
seu vocabulário? Então foi para si que criámos
esta selecção, com cores chiques e delicadas,
que nunca passarão de moda. Afinal, é isso que
clássico significa.

AZUL MADREPÉROLA *
E224

CREME
0102

Esta página foi produzida em offset, pelo que são de admitir diferenças entre as cores reais e as impressas. Para uma escolha mais precisa das cores, recomendamos que as visualize e seleccione nas
páginas anteriores e que faça um teste de cor antes de qualquer aplicação.

combinacoes 6O3O1O para criar na medida certa!
Não hesite em combinar as cores na sua
casa para criar ambientes personalizados.
Sugerimos aqui diferentes combinações com
as cores do catálogo de interiores para o
ajudar a encontrar a combinação certa!
Com o 603010, é fácil e simples!

6O
3O
1O

DESCUBRA COMO
CRIAR A SUA COMBINAÇÃO
PERFEITA

Para criar um ambiente de
decoração único,
experiemente combinar
cores. Opte por uma cor
dominante que deve
preencher 60% do espaço:
três paredes, por exemplo.

BEGE SAFARI - E355

TEZ DE PÊSSEGO - E270

TIRAMISÚ - E315

VERMELHO SENSUAL - E162

OCRE DO SAHARA - E265

CASTANHO RESINA - E286

100% CACAO - E359

CAFÉ COM LEITE -1620

DOLCE VITA - E381

CLASSIC

SIMPLICITY

ELEGANCE

FLOR DE YUCCA - E264

BRANCO CANVAS - E124

MAGNÓLIA - 2303

SALMÃO - 3295

VERDE ZEN - E269

ROSA COQUETTE - E229

CENTEIO - 1850

LAVANDA - E396

URZE - 4147

60%

+
Outra cor intermédia deve
ocupar apenas uma parede de
uma divisão, correspondendo
a cerca de 30% do espaço.

30%

DAYLIGHT

ZEN

SWEET DREAMS

+
Depois, com o peso de
10%, devem estar pequenos
detalhes de decoração como
tapetes, acessórios ou
almofadas

10%

AZUL CÉU - 5114

FUNCHO - 6370

LARANJA VITAMINA - E246

AZUL DRAGÃO - E253

ROSA DOCE - 4144

AZUL MEDITERRÂNICO - E249

VERMELHO NIRVANA - 3213

LILÁS BORBOLETA - E321

PURPLE RAIN - E369

= 100%

FORMULE 1

PRINCESS

FUNKY
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iNSPIRACOES PARA TODOS OS GOSTOS!

AROUND
THE WORLD
Sente-se um verdadeiro cidadão do mundo?
Então não deixe de considerar esta paleta de cores,
de inspiração étnica, quando pintar a sua casa.
Escolha os tons que lembram as viagens que já fez
e as que ainda quer fazer.

AMARELO INDIANO
E158

VERDE RAKU
E326

AZUL PÉRSICO
E383

VERMELHO ALTAMIRA
E350

DUNA
E342

AZUL CALYPSO
E368

VERDE CITRON
E163

MILHO REI
E256

ROSA POP
E301

ALFAZEMA
E037

EXPRESSION
E ENERGY
A sua imaginação não tem limites e o seu optimismo
continua o mesmo de quando era criança?
Se para si é importante que a sua casa respire
vitalidade e esteja cheia de cores alegres e vibrantes,
não hesite em usar estas cores como inspiração.
.

Esta página foi produzida em offset, pelo que são de admitir diferenças entre as cores reais e as impressas. Para uma escolha mais precisa das cores, recomendamos que as visualize e seleccione nas
páginas anteriores e que faça um teste de cor antes de qualquer aplicação.

combinacoes 6�3�1� para criar na medida certa!

ARGILA IMPERIAL - E168

BAUNILHA - 0552

CINZA PASTEL - 0677

BEGE KALAHARI - E336

CINZA METRO - 7190

CALCÁRIO - A746

VERDE PARDO - E180

VERDE JADE - E397

CASTANHO SILEX - E351

AMARELO TRÁFEGO - 1146

CASTANHO ORGÂNICO - E148

CARAMELO - 2209

SANGRIA - E360

AZUL NEPTUNO - E398

CASTANHO CHOCOLATE - 0107

COLONIAL

NATURE

FRESH

ORIGINS

URBAN

MÁSCARA DE ARGILA - E255

AÇAFRÃO - E349

VERDE FUMO - E160

ORQUÍDEA - E395

ROSA PAIXÃO- E159

ROXO VITORIANO - E273

ROSA FAÍSCA - E133

VERMELHO PÚRPURA - E140

GRENAT - 0115

VERMELHO NIRVANA - 3213

TELHA - 3228

AZUL PÉRSICO - E383

MARRON - 0116

TANGO - E389

ONYX - E370

BUCOLIC

ÍNDIA

HERITAGE

GLAMOUR

MOULIN ROUGE

MARFIM - 2306

CINZA INVERNO - 9435

BRANCO PURO - D787

CINZA BETÃO - 7467

AZUL FIORDE - B642

AZUL CAMPESTRE - E261

TERRA MALVA - E137

CHÁ VERDE - E259

AZUL URBANO - E287

VERDE TAIPÉ - 6422

AZUL ODISSEIA - E311

MÁRMORE BEGE - 1390

CASTANHO KRAFT - E146

TANGERINA - E085

AZUL CÁSPIO - E319

MODERN

CHIC

ECO-FRIENDLY

HIGH-TECH

SPA
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depois de escolher a cor, mudar e facil!
Aqui vão três passos simples para o ajudar a iniciar o seu projecto.

PASSO 1 – Escolha o produto e o acabamento
Nas páginas seguintes vai encontrar uma detalhada descrição para o ajudar na sua escolha.
Mate
Um aspecto natural e suave que
ajuda a esconder as imperfeições
das paredes.

Acetinado
Um aspecto sedoso e fácil de
limpar que convém a todos os
estilos de decoração.

Brilhante
Um aspecto espelho que valoriza
as madeiras e os metais e que é
muito resistente às limpezas
repetidas e aos impactos.

PASSO 2 – Calcule a quantidade necessária
Para um cálculo rápido e eficaz, utilize a nossa calculadora on-line!
SUPERFÍCIE A PINTAR (m² )
MEDIDAS DA PAREDE

QUANTIDADE DE TINTA NECESSÁRIA
SUPERFÍCIE A PINTAR

Área total: m²
-

RETIRAR JANELAS

÷

RENDIMENTO PRODUTO POR LITRO

Área: m²
-

RETIRAR PORTAS

=

Área: m²

LITROS NECESSÁRIOS POR DEMÃO
X

=

SUPERFICÍE A PINTAR (m²)

NÚMERO DE DEMÃOS NECESSÁRIAS

=

TOTAL LITROS NECESSÁRIOS

PASSO 3 – Adquira a ferramenta adequada
Esta é uma listagem que deverá orientá-lo para aplicações de produtos CIN na sua decoração.
- Trinchas e pincéis
- Rolo e tabuleiro
- Extensor para pintar o tecto
- Material de protecção de móveis, rodapés, portas, janelas, etc.
Para outras dicas e ideias, visite cin.com
Para um aconselhamento mais personalizado, dirija-se a uma loja CIN ou contacte o Customer Service da CIN (serviço de
aconselhamento e seguimento técnico), através do número azul 808 253 253 ou do e-mail customerservice@cin.com

VinylMatt

Tinta aquosa super lavável de elevada qualidade, destinada à pintura de
paredes em interior. Acabamento mate e tecnologia inovadora que lhe
confere máxima resistência à remoção de nódoas.

Paredes e tectos

produtos

VinylClean

Todas as cores aqui apresentadas podem
ser afinadas no sistema Colormix 3G,
nos seguintes produtos: VinylMatt,
VinylClean, VinylSoft, VinylSilk e Cinacryl
para paredes; AC-Thane e Sintecin para
madeiras e metais.
Se estiver indeciso nas cores que quer
escolher, opte pelo VinylMatt TESTiT. Uma
amostra com apenas 250 ml, para que
possa experimentar as cores em pequenas
áreas, de forma económica, rápida e simples.
Não obstante todos os cuidados com
a técnica de produção deste catálogo,
são sempre de admitir pequenas diferenças
entre as cores nele exibidas
e as dos produtos fornecidos, razão que nos
leva a recomendar que faça um teste de cor
antes de qualquer aplicação.

Tinta aquosa de elevada qualidade destinada à pintura de paredes em
interior. Acabamento mate profundo que permite disfarçar pequenas
imperfeições das paredes.

n Aspecto mate e super lavável

n Aspecto extra-mate para um
acabamento perfeito

n Elevada resistência a brilhos e
marcas

n Permite disfarçar pequenas
imperfeições das paredes

n Resistente ao desenvolvimento de
fungos e algas

n Resistente ao desenvolvimento de
fungos e algas

n Excelente opacidade e rendimento

n Excelente opacidade e rendimento

n Sem cheiro

n Sem cheiro

VinylSilk

VinylSoft
Tinta aquosa de elevada qualidade destinada à pintura de paredes em
interior. Acabamento semi-mate e sedoso ao tacto, fácil de limpar.

Tinta aquosa de elevada qualidade destinada à pintura de paredes em
interior. Acabamento acetinado, muito fácil de limpar.

n Aspecto semi-mate e sedoso ao
tacto

n Aspecto acetinado

n Fácil de limpar

n Muito fácil de limpar

n Resistente ao desenvolvimento de
fungos e algas

n Resistente ao desenvolvimento de
fungos e algas

n Excelente opacidade e rendimento

n Excelente opacidade e rendimento

n Sem cheiro

n Sem cheiro

Cinacryl

Tinta para Tectos

Esmalte aquoso acrílico de alta qualidade para pintura de paredes em
interior e madeira e metal em interior e exterior. Cinacryl é um esmalte de
alta resistência, especialmente desenvolvido para locais que exijam lavagens
frequentes, tendo sido formulado com tecnologia Bio-PrufTM que previne o
crescimento de fungos, algas e outros micro-organismos na película de tinta,
o que o torna a solução ideal para aplicação em cozinhas, casas de banho,
escolas, unidades de saúde. Disponível em mate, acetinado e brilhante.

n Alta resistência
n Máxima durabilidade
n Alta resistência a sujidade e gordura
n Fácil de limpar
n Não amarelece
n Secagem rápida

Tinta aquosa extra-mate especialmente formulada para a pintura de tectos,
aplicável numa só demão. Não salpica, é de fácil aplicação e apresenta uma
secagem rápida. Película resistente ao desenvolvimento de fungos e algas.

n Brilho extra-mate para um
acabamento impecável
n Disfarça pequenas imperfeições da
superfície
n Não salpica e é de fácil aplicação
n Cobertura numa só demão
n Resistente ao desenvolvimento de
fungos e algas

Sintecin Metal

Esmalte sintético de alta qualidade para protecção e decoração de madeiras
e metais, em exterior e interior. Muito fácil de aplicar e permite obter uma
boa lacagem. Com excelente poder de cobertura possui uma boa
flexibilidade que permite acompanhar os movimentos naturais da madeira.
Disponível em mate, acetinado e brilhante.

Madeiras e Metais

produtos

Sintecin

Esmalte sintético de alta qualidade para protecção e decoração de madeiras,
metais e paredes em interior, e de metais em exterior. Confere um aspecto
decorativo metalizado brilhante.

n Grande dureza e resistência

n Efeito metalizado

n Boa flexiilidade

n Grande dureza e resistência

n Fácil de aplicar

n Protecção anticorrosiva

n Boa cobertura e nivelamento

n Fácil de aplicar

n Acabamento lacado perfeito

n Acabamento lacado perfeito

AC-Thane Satinado

Cinofer Liso
Esmalte sintético especialmente formulado com pigmentos anticorrosivos
para aplicação directa ao ferro. Com acabamento brilhante, protege e decora
metais ferrosos, em exterior e interior sem necessitar de primário ou
subcapa.

Esmalte aquoso acrílico satinado de alta qualidade para protecção e
decoração de madeira e metal em interior e exterior. Nova geração de esmalte
acrílico com tecnologia ultra inovadora, baseada numa nova formulação
enriquecida com poliuretano e com um acabamento satinado, ultra-suave que
lhe confere uma maior durabilidade. Proporciona uma excelente aplicabilidade
e poder de cobertura e nivelamento, aliados a uma alta durabilidade e rapidez
de secagem e com considerável redução no impacto ambiental.
n Alta durabilidade

n Aplicação directa ao ferro - dispensa
a utilização de primários ou
subcapas
n Protecção anticorrosiva

n Excelente poder de cobertura e
nivelamento

n Grande dureza e resistência

n Fácil de aplicar

n Boa aderência

n Baixo odor

n Fácil de aplicar

n Não amarelece

Primário Subcapa Acrílico Madeira
Primário subcapa aquoso para aplicação em madeiras, em interior e exterior.
Actua como bloqueador de taninos. De secagem rápida, tem boa capacidade
de enchimento e aderência.

Preparação

n Secagem rápida: 2 demãos num só
dia

n Boa capacidade de enchimento
n Boa aderência
n Boa lixagem

Primário Acrílico Metal
Primário aquoso acrílico para metais em interior e exterior. Actua como
promotor de aderência sobre metais não ferrosos e confere protecção
anticorrosiva sobre metais ferrosos.

n Promotor de aderência sobre metais
não ferrosos

n Secagem rápida

n Confere protecção anticorrosiva
sobre metais ferrosos

n Fácil de aplicar

n Fácil de aplicar

Ardósia
Tinta aquosa mate de cor negra que simula o aspecto ardósia. Permite
desenhar com giz e limpar facilmente com um pano húmido.

Primário aquoso de alta qualidade para paredes interiores e fachadas com
base em resinas de Hydro-Pliolite® de última geração que conferem
excelentes propriedades selantes e alta resistência à alcalinidade.

n Boas propriedades antialcalinas

n Torna a superfície num efeito ardósia

n Boa opacidade
n Fácil de aplicar
n Secagem rápida
n Cheiro pouco intenso

Primário EP/GC 300
Primário aquoso acrílico branco para aplicação em paredes interiores e
sobre estuque projectado e gesso cartonado, com óptimo poder de
cobertura.

n Permite desenhar com giz, sendo
fácil de limpar

Efeitos

Preparação

produtos

Primário Cinolite HP

n Fácil de aplicar
n Baixo odor

Magnético
Tinta aquosa de efeito magnético. Permite obter uma superfície onde é
possível aderir ímans, podendo ser repintada com uma tinta aquosa de
acabamento na cor que desejar.

n Excelente aderência sobre estuque
projectado e gesso cartonado
n Boa opacidade
n Boas características de selagem e
uniformização da absorção do
suporte
n Boas propriedades antialcalinas

n Permite obter um efeito magnético

n Fácil de aplicar, não salpica

n Fácil de aplicar

n Sobrepintável com tintas aquosas

n Baixo odor

Descontaminante Artibiose
Solução desinfectante para tratamento preventivo ou curativo do
aparecimento de microrganismos como fungos e algas em fachadas, muros,
telhados, paredes e tectos.

n Largo espectro de acção
n Boa eficácia
n Fácil de aplicar
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