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P R O D U T O S

As madeiras levam um pouco 
da natureza para dentro de sua 
casa e criam ambientes muito 
confortáveis e de uma 
elegância sóbria. Por este 
motivo, as suas madeiras 
merecem todo o cuidado que 
lhes possa dedicar e para 
mantê-las bonitas e protegidas 
a CIN criou a gama Woodtec, 
um conjunto de produtos 
especialmente pensados para o 
tratamento da madeira.

A beleza, resistência e 
durabilidade das suas madeiras 
está totalmente dependente do 
cuidado que tiver com elas. 

Para que a madeira possa manter 
o seu aspecto natural e saudável 
é necessário manter-se atento aos 
sinais de desgaste e cuidá-la 
quando for necessário com os 
produtos mais adequados.

Quando o assunto é a madeira, 
sejam móveis, portas, janelas, 
portadas ou portões de madeira, 
tanto no interior como no exterior 
da casa, a melhor solução é CIN 
Woodtec. 

Conheça a gama completa CIN 
Woodtec e escolha o melhor para 
as suas madeiras.

PROTECÇÃO E DECORAÇÃO DA MADEIRA



ESCOLHA O PRODUTO CERTO PARA A SUA MADEIRA
INTERIOR

EXTERIOR

Realçar a textura 
da madeira

Transparente

Opaco

Incolor + Cores
(tons madeira 
+ decorativos)

Satinado

Satinado

Mate

Envernizamento

Produto de base aquosa

Transparente Incolor e Cor
(Castanho)

Brilhante

Lasur Classic Satinado

Lasur Super Satinado

Lasur Classic Mate

Lasur Opaco

Marítimo Classic

Marítimo Super

Envernizamento Transparente
Incolor + Cores

(tons madeira 
+ decorativos)

Brilhante

Satinado

Mate

Movidur Classic Acetinado

Movidur Super Acetinado

Movidur Classic Mate

Movidur Classic Brilhante

Cores
(tons opacos)

Realçar a textura 
da madeira

Transparente

Opaco

Incolor + Cores
(tons madeira 
+ decorativos)

Cores
(tons opacos)

Satinado

Satinado

Mate

Lasur Classic Satinado

Lasur Super Satinado

Lasur Classic Mate

Lasur Opaco
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LASURES SUPER, CLASSIC E OPACO

VERNIZES MOVIDUR

São produtos que penetram na madeira, formando uma 
�na e �exível película à superfície o que lhes permite 
acompanhar as contracções e dilatações naturais da 
madeira, bem como a deixam respirar. Os Lasures 
podem ser aplicados em exterior ou em interior e estão 
disponíveis em versões transparente e opaca. 
Quando a película começa a mostrar sinais de 
envelhecimento, é muito fácil renovar a protecção da 
madeira, bastando para isso efectuar uma lixagem 
super�cial e aplicar uma a duas demãos de lasur.

LASUR SUPER (aquoso) está disponível em acetinado.

LASUR CLASSIC (solvente) está disponível nos brilhos 
acetinado e mate.

INTERIOR / EXTERIOR

Verniz para madeira em interior, com boa resistência 
tanto aos produtos de limpeza mais usuais, como à 
água, o que garante que as suas madeiras vão estar 
bonitas por muito mais tempo.
Forma uma película que protege a madeira, devido à 
sua dureza e �exibilidade, resistindo por mais tempo ao 
desgaste do dia-a-dia.

MOVIDUR SUPER (aquoso) está disponível em 
acetinado.

MOVIDUR CLASSIC está disponível em brilhante e 
acetinado, e disponível em mate (incolor).

INTERIOR



0473 CARVALHO

0470 IROKO

0477 IPÊ

0472 CEDRO

0483 ÉBANO

0480 MOGNO

0476 CASTANHO

0471 PALISSANDRO

0481 TECA

0475 MANGA

1510 LARANJA

3322 VERMELHO GROSELHA

6392 VERDE CACTO

0479 ABETO VERDE

0487 PINHO D’OREGON

C170 WENGÉ0478 NOGUEIRA 5305 AZUL LÍRIO

TONS
MADEIRA

TONS
DECORATIVOS

Também disponível em Incolor (0000) para aplicações em interior.

CORES LASURES SUPER E CLASSIC / VERNIZES MOVIDUR



E336 BEGE KALAHARI

8200 CASTANHO CHÁ

0115 GRENAT

0125 CINZENTO ESCURO

0120 VERDE GARRAFA

1468 AMARELO MIMOSA

0114 VERMELHO

0138 AZUL ÉVORA

0119 VERDE MÉDIO

2306 MARFIM

0107 CASTANHO CHOCOLATE0116 MARRON

TONS
OPACOS

LASUR OPACO (aquoso) permite colorir a 
madeira e realçar a sua textura natural.

CORES LASUR OPACO
INTERIOR / EXTERIOR

Também disponível em Branco (0501) e Preto (9005).



BRILHANTE MATE

ÓLEO DE TECA
• Não forma película
• Penetra profundamente 

na madeira
• Secagem rápida
• Manutenção fácil

TAPAPOROS 
• Boa capacidade de 

enchimento
• Fácil de lixar
• Secagem rápida

VERNIZES MARÍTIMO

COMPLEMENTOS

GUIA DE BRILHOS

Verniz para madeira em exterior, contém 
�ltros UV que conferem uma elevada 
protecção contra os efeitos nefastos dos 
raios solares. Forma uma película brilhante  
resistente à intempérie, protegendo e 
conservando as madeiras por mais tempo.
Está disponível em dois acabamentos: 
incolor e castanho.

MARÍTIMO SUPER (aquoso) disponível em 
brilhante.

MARÍTIMO CLASSIC (solvente) disponível 
em brilhante.

EXTERIOR

SABIA QUE...

• Em ipê e kumaru – madeiras densas de poro 
fechado – recomenda-se a aplicação de 
produtos de base solvente.

• Em tacula, câmbala escura, ipê e teca – 
madeiras densas, de poro fechado e com 
compostos oleosos – só deverá ser aplicado o 
Óleo de Teca que, dada a sua natureza gorduro-
sa, recomenda-se essencialmente para exterior.

• Em pinho bravo e manso, riga nova, laricio, 
pitch pine e pinho d’oregon - madeiras 
resinosas – recomenda-se a aplicação de 
produtos de base aquosa. 

• Em exterior, recomenda-se a utilização de 
lasures coloridos (tons de madeira e tons 
decorativos).

• Alguma madeiras em exterior, como a nogueira, 
mutene, a�zélia, são madeiras que sofrem 
descoloração natural provocada pela luz solar, 
pelo que, para minimizar este problema, 
recomenda-se a utilização de vernizes coloridos.

• No envernizamento de madeiras novas em 
interior, em que se pretenda aplicar o verniz 
Movidur Super, recomenda-se a aplicação 
prévia de Tapaporos.

• Os produtos de base aquosa caracterizam-se 
por um cheiro pouco intenso e rápida secagem.

0000 INCOLOR

C065 CASTANHO

SATINADO

Escolher a cor é um dos momentos mais importantes na decoração. Consciente disso, a CIN fez todos os esforços para assegurar a reprodução �el das cores 
neste catálogo. No entanto, em virtude de limitações técnicas de impressão, as cores podem apresentar diferenças face às originais. Adicionalmente, as 
cores e brilhos obtidos dependem do número de demãos e do tipo de madeira. Recomenda-se, por isso, a realização de um teste de cor na superfície a 
pintar antes de qualquer aplicação �nal. A CIN não se responsabiliza pelas consequências de uma escolha ou aplicação incorrecta da cor seleccionada.
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CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A.
Av. de Dom Mendo, nº 831 
Apartado 1008 
4471-909 Maia • Portugal
Tel. +351 229 405 000 • Fax +351 229 485 661
e-mail: customerservice@cin.pt • www.cin.pt

Tintas CIN Angola, S.A. 
Rua Pedro Álvares Cabral, 21
Cx Postal 788 Benguela • Angola 
Tel. +244 272 235 059 • Fax: +244 272 235 136
cin.ben@cinangola.co.ao • www.cinangola.co.ao

Tintas CIN de Moçambique, SARL 
Av. 24 de Julho, nrs. 3736/7/8 
Maputo • Moçambique 
Tel. +258 214 091 67/8/9 • Fax.+258 214 091 68 
cinmocambique@tvcabo.co.mz • www.cin.co.mz

Referência no mercado das tintas e vernizes, as 
cores inovadoras da CIN são fruto de anos de 
investigação que resultam em produtos que 
oferecem qualidade, o melhor rendimento e 
soluções únicas para o interior e exterior da casa. 
Genuinamente portuguesa desde 1917, a CIN 
continua a apostar na inovação, garantindo assim 
a sua posição como líder de mercado na Península 
Ibérica.

Descubra mais dicas e ideias em www.cindecor.cin.pt

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.pt.


