
Catálogo 
de produtos



A marca Coral está presente na vida dos brasileiros 
há mais de 60 anos e trabalha continuamente 
para oferecer a mais completa oferta de cores, 
a melhor linha de produtos e serviços inovadores.

Nossa expertise em cores nos permite  
desenvolver ferramentas que ajudam 
você na seleção e nas combinações 
de tonalidades, como o Decorador 
Virtual Coral Visualizer e o 
display de cores.

Nosso investimento em pesquisa  
e tecnologia nos leva também  
a sempre inovar e oferecer 
os melhores produtos para 
atender a todas suas 
necessidades e deixar 
sua casa sempre nova, 
bonita e protegida.

Levar cor
para a vida

das pessoas.



USE NOSSAS FERRAMENTAS E FACILITE
A ESCOLHA DAS CORES DE SUA CASA.

Nossas soluções em sustentabilidade buscam empoderar as Pessoas, melhorar nossos processos 
para reduzir nosso impacto no Planeta e inovar trazendo soluções mais sustentáveis em Pintura 
para nossos clientes. Conheça mais sobre os pilares de sustentabilidade e os aceleradores
que orientam nossas ações e nossos produtos:

Planeta: 
• Menor uso de materiais – aproveitamos ao máximo os recursos.
•  Menos resíduos – minimizamos os resíduos e utilizamos recicláveis 

em produtos e embalagens.   

Pessoas:  
•  Saúde e bem-estar – impactamos positivamente a vida das 

pessoas com nossas cores ou com produtos que eliminam 
bactérias.

•  Comunidade – levamos mais cor com nosso movimento 
Tudo de Cor.

Pintura:
•  Maior durabilidade – cor e proteção à superfície por mais tempo, 

preservando recursos.
•  Baixa emissão de carbono – utilizamos matérias-primas com baixo 

teor de compostos orgânicos voláteis e baixa emissão de carbono.    
Neste catálogo, você encontra a sinalização dos aceleradores em 
nossos produtos.

RESPONSABILIDADE COM 
OS CONSUMIDORES E O MEIO AMBIENTE

Consulte, nas lojas, nosso Leque Coral.
São 2.079 opções de cores para você
escolher e decorar sua casa.
Conheça também o Leque Escolha Fácil,
uma seleção de 240 cores para facilitar
o momento da escolha.

LEQUE DE CORES

COLOUR FUTURES
Todos os anos especialistas e designers do mundo inteiro se 
reúnem para discutir desenvolvimentos sociais e tendências.
O resultado desse trabalho é apresentado
no Colour Futures, o estudo de tendências de cores das Tintas 
Coral. Faça o download do livro no site da Coral.
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USE NOSSAS FERRAMENTAS E FACILITE
A ESCOLHA DAS CORES DE SUA CASA.

Disponível nos principais Home Centers,
lojas de tinta e materiais de construção
de todo o País.

É só abrir, agitar e testar. 
A embalagem já vem com 
um minirrolinho embutido.

EXPERIMENTE
Com Coral Teste Fácil, você tem mais

de 240 opções de cores para testar antes 
de pintar e acertar na cor de suas paredes.

Indicação Exterior e interior

Superfícies
Paredes internas
e externas.

Acabamento Fosco

Diluição Pronto para uso.

Embalagem
Rendimento

30 ml.
Pinta uma área de
30 cm x 30 cm.

Secagem/Demãos*
Ao toque: 1 hora.
3 demãos.

Materiais de aplicação
Embalagem possui um 
minirrolinho embutido.

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

Fácil, prático e rápido!
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Preparação sem igual, resultado ideal.
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EXTERNOS
Paredes, lajes e pisos

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

Indicação Exterior e interior Exterior e interior Exterior

Superfícies
Alvenaria, reboco,  concreto e 
gesso.

Reboco novo e firme  ou bloco. Alvenaria.

Acabamento Não aplicável Não aplicável Não aplicável

Diluição Pronto para uso. Diluir até 15%  com água potável. Diluir até 10% com  água potável.

Embalagens
Rendimento

Aplicação grossa:
Lata 25 kg:
até 28 m²
Galão 6 kg:
até 6 m²
Quarto 1,5 kg: até 1,5 m²

Aplicação fina:
Lata 25 kg:
até 75 m²
Galão 6 kg:
até 16 m²
Quarto 1,5 kg: até 4 m²

Para reboco:
Lata 18 l: 75 m² a 100 m²
Galão 3,6 l: 15 m² a 20 m²

Para bloco:
Lata 18 l: 60 m² a 70 m²
Galão 3,6 l: 12 m² a 14 m²

Lata 18 l:  
70 m² a 300 m²
Galão 3,6 l: 
14 m² a 60 m²

Secagem
Demãos*

Ao toque: 30 minutos.
Entre demãos: 3 horas.
Final: 5 horas.
2 a 3 demãos.

Ao toque: 30 minutos.
Entre demãos:
4 horas.
Final: 5 horas.
1 demão.

Ao toque: 1 hora.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 24 horas.

Materiais
de aplicação

Espátula e/ou 
desempenadeira de aço.
Limpe as ferramentas
com água e sabão.

Rolo de lã, pistola,  pincel e trincha.
Limpe as ferramentas
com água e sabão.

Rolo de lã de pelo alto,  
 pincel e trincha.
Limpe as ferramentas
com água e sabão.

Disponível
no sistema 
tintométrico

______ ______ ______

Pré-pintura

Massa Acrílica Selador Acrílico Sol & Chuva Fundo
Impermeabilizante
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EXTERNOS
Paredes, lajes e pisos

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

Indicação Exterior Exterior Exterior e interior Exterior e interior

Superfícies Paredes  externas.
Reboco, gesso, concreto, 
blocos de cimento  
e massa corrida ou acrílica.

Alvenaria, concreto,  
gesso, fibrocimento  
e pré-moldados.

Alvenaria, reboco, 
concreto e gesso.
Para exteriores, aplicar tinta 
ou gel envelhecedor como 
acabamento.

Acabamento Eggshell Fosco Fosco Fosco

Diluição

Diluir todas 
as demãos 
até 10% com
água potável.

Diluir de 10% até 20% com 
água potável.

Pronto para uso.

Altos-relevos: produto 
pronto para uso, não diluir.
Baixos-relevos: diluir até 
 10% com água potável.

Embalagens
Rendimento

Lata 16 l/18 l:
até 200 m²
Galão 3,2 l/3,6 l:
até 40 m²

Lata 18 l:
até 380 m²
Lata 16 l: até 338 m²
Galão 3,6 l: até 76 m²
Galão 3,2 l: até 68 m²

Lata 33 kg:
até 14 m²
Lata 28 kg:
até 11 m²
Galão 7 kg:
até 3 m²
Galão 6 kg:
até 2,5 m²

Lata 25 kg:
até 30 m²
Galão 6 kg:
até 7 m²

Secagem
Demãos*

Ao toque: 30 minutos.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 24 horas.
3 demãos.

Ao toque: 30 minutos.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 4 horas.
2 a 3 demãos.

Ao toque: 1 hora.
Final: 4 dias.

Ao toque: 2 horas.
Para pintura: 4 horas.

Materiais
de aplicação

Rolo de lã de pelo
baixo ou pincel de
cerdas macias.
Limpe as ferramentas
com água e sabão.

Rolo de lã de pelo
baixo, pincel
ou trincha.
Limpe as ferramentas
com água e sabão.

Desempenadeira de aço,
espátula e desempenadeira 
de plástico. Limpe  
as ferramentas
com água e sabão.

Rolo de borracha, espátula,
rolo de lã, rolo de espuma,
desempenadeira, escova, 
etc.
Limpe as ferramentas
com água e sabão.

Disponível
no sistema 
tintométrico

Mais de 2.000 cores  
 do leque. 

Mais de 2.000 cores  
 do leque. 

Mais de 1.000 cores  
 do leque. 

______

Texturas – Paredes e muros

Textura AcrílicaSol & Chuva Pintura
Impermeabilizante

Sol & Chuva
Acrílico Total

Textura Rústica

Tintas – Paredes e muros
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EXTERNOS
Paredes, lajes e pisos

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

Indicação Exterior Exterior e interior Exterior e interior Exterior e interior Exterior e interior

Superfícies

Lajes, marquises, 
telhados sem trânsito, 
concreto, reboco, 
tijolo, blocos e telhas 
cerâmicas.

Pisos de concreto.

Tijolos, telhas, objetos
cerâmicos não 
vitrificados
e elementos vazados.

Parede de concreto, 
pedra mineira, ardósia
e tijolo à vista.

Pedras porosas, 
revestimentos 
cerâmicos porosos 
e não vitrificados, 
fibrocimento, concreto 
aparente, telhas de 
barro, tijolos aparentes 
e pisos.

Acabamento Fosco Fosco Brilhante Brilhante Brilhante

Diluição

Novas superfícies:  
aplicar uma demão  
diluída até 30%  com 
água  potável para 
selar  a superfície. 
 Repintura e demais  
demãos: pronto   
para uso.

Superfícies não
pintadas: diluir até 
30%  com água 
potável.
Superfícies pintadas  
 e demais superfícies:
diluir até 20% com  
água potável.

Usar Aguarrás Coral. 
Para pincel ou rolo: 
 diluir até 10%.
Para pistola:  diluir  
até 20%.

Diluir de 10% até 30% 
 com água potável.

Pronto para uso.

Embalagens
Rendimento

Balde 12 kg:
até 12 m²
Balde 4 kg:
até 4 m²

Lata 18 l:
até 400 m²
Galão 3,6 l:
até 80 m²

Galão 3,6 l:
até 50 m²
Quarto 0,9 l:
até 12,5 m²

Lata 18 l:
até 275 m²
Galão 3,6 l:
até 55 m²

Lata 18 l: 
até 175 m² 
Lata 5 l: 
até 49 m²

Secagem
Demãos*

Ao toque: 1 hora.
Entre demãos:  
 6 a 12 horas.
3 demãos fartas.

Ao toque: 30 minutos. 
 Entre demãos: 4 horas.  
Tráfego:  48 horas 
(pessoas) e 72 horas 
(veículos). 
2 a 3 demãos.

Ao toque:
4 a 6 horas.
Entre demãos:
8 horas.
Final: 18 a 24 horas.
2 demãos.

Ao toque: 2 horas.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 4 horas.
2 demãos.

Ao toque: 30 minutos. 
 Entre demãos: 4 horas.   
Final: 12 horas. 
Tráfego:  48 horas 
(pessoas) e 72 horas 
(veículos).
2 demãos. 

Materiais
de aplicação

Trincha, vassoura  de 
cerdas macias  e rolo 
de borracha.
Limpe as ferramentas
com água e sabão.

Rolo de pelo baixo, 
pistola, pincel e 
trincha.
Limpe as ferramentas
com água e sabão.

Áreas grandes: rolo 
de espuma e pistola. 
Áreas pequenas:
pincel com cerdas 
macias.  Remova  
o produto da
ferramenta com 
 Aguarrás Coral.

Rolo de lã, pincel  
ou trincha.
Limpe as ferramentas
com água e sabão.

Utilize rolo de lã para 
epóxi, pincel ou trincha 
de cerdas macias e 
pistola convencional.
Remova o produto 
da  ferramenta com 
diluente  Wandepoxy.

Disponível
no sistema 
tintométrico

______ ______ ______ ______ ______

Pisos Telhas, tijolos e pedras

Pinta PisoSol & Chuva
Manta Líquida

Embeleza
Cerâmica

Resina AcrílicaVerniz Acrílico

Lajes
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Pré-pintura

Selador Acrílico

Diluição
Pronto para uso. 

Diluição
Diluir até 15%
com água potável.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Aplicação grossa:
 Lata 25 kg: até 28 m2 
 Galão 6 kg: até 6 m2

 Quarto 1,5 kg: até 1,5 m2

Aplicação fina:
 Lata 25 kg: até 75 m2 
 Galão 6 kg: até 16 m2

 Quarto 1,5 kg: até 4 m2

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Para reboco:
 Lata 18 l: 75 m2 a 100 m2 
 Galão 3,6 l: 15 m2 a 20 m2

Para bloco:
 Lata 18 l: 60 m2 a 70 m2 
 Galão 3,6 l: 12 a 14 m2

Pré-pintura

Massa Acrílica
Tem alto poder de preenchimento e ótima 
aderência,  é fácil de lixar e aplicar, além de 
possuir secagem rápida, elevada consistência 
e excelente resistência à alcalinidade e à 
intempérie.

Uniformiza as mais diversas  superfícies de 
alvenaria por causa de seu poder  selante  
e de sua ótima aderência.

Indicação
Exterior e interior.

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Alvenaria, reboco,
concreto e gesso.

Superfícies
Reboco novo e 
firme ou bloco.

Acabamento
Não aplicável.

Acabamento
Não aplicável.

EXTERNOS
Paredes, lajes e pisos
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Tintas – Paredes e muros

Sol & Chuva
Pintura Impermeabilizante

Pré-pintura

Sol & Chuva
Fundo Impermeabilizante

Diluição
Diluir até 10% com
água potável.

Diluição
Diluir até 10% com água potável 
em todas as demãos.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 18 l: 70 m2 a 300 m2 
Galão 3,6 l: 14 m2 a 60 m2

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 16 l/18 l: até 200 m2

Galão 3,2 l/3,6 l: até 40 m2

Nossa melhor recomendação para
o exterior. O produto forma uma película 
emborrachada flexível que previne e combate 
infiltrações de fora para dentro, fissuras,  
algas e mofo. Sua casa bonita e protegida
por mais tempo.

Indicação
Exterior.

Superfície
Alvenaria.

Acabamento
Não aplicável.

Indicação
Exterior.

Superfícies
Paredes externas.

Acabamento
Eggshell.

Proteção Sol & Chuva Fundo Impermeabilizante é um 
complemento indicado para quem quer proteger paredes 
externas e internas de casas, prédios e muros, faça sol ou 
faça chuva.  
Sua película flexível e impermeável permite acompanhar 
os movimentos de dilatação e contração das paredes, 
causados pelas mudanças do tempo, prevenindo fissuras 
e infiltrações de fora para dentro, além de aumentar a 
durabilidade e o rendimento da tinta.

Disponível
em mais de

2.000 cores
do leque.

100 Algodão 
Egípcio

820 Areia 850 Cogumelo 
Japonês

001 Branco

EXTERNOS
Paredes, lajes e pisos

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE
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Texturas – Paredes e muros

Textura Rústica

Diluição
Pronto para uso.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 33 kg: até 14 m2 
Lata 28 kg*: até 11 m2

Galão 7 kg: até 3 m2

Galão 6 kg*: até 2,5 m2

Com a Textura Rústica, ficou fácil deixar a parede 
de seu jeito, de uma maneira criativa e com efeito 
decorativo, sofisticado e moderno.

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Alvenaria, concreto, gesso, 
fibrocimento e pré-moldados.

Acabamento
Fosco.

Diluição
Diluir de 10% até 20% com água potável.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 18 l: até 380 m2 
Lata 16 l: até 338 m2

Galão 3,6 l: até 76 m2

Galão 3,2 l: até 68 m2

Tintas – Paredes e muros

Sol & Chuva
Acrílico Total
Tinta de acabamento fosco especialmente desenvolvida 
para ambientes externos, pois possui mais resistência,
mais cobertura e ação antialgas que ajudam você a 
deixar sua casa bonita e protegida por mais tempo.

Indicação
Exterior.

Superfícies
Reboco, gesso, concreto,  
blocos de cimento e 
massa corrida ou acrílica.

Acabamento
Fosco.

EXTERNOS
Paredes, lajes e pisos

Disponível
em mais de
2.000 cores
do leque.

Rendimento: varia de acordo com a irregularidade da superfície  e/ou o efeito desejado.
*Embalagem disponível somente no sistema tintométrico.

001 Branco

Disponível
em mais de

1.000 cores
do leque.

001 Branco 861 Barco
a Remo

002 Branco 
Gelo

499 Paçoca 
Doce

100 Algodão 
Egípcio

065 Colar
de Prata

820 Areia 824 Bronze 
Lenda

850 Cogumelo 
Japonês

851 Arquitetura 
Urbana

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE
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Lajes

Sol & Chuva
Manta Líquida

Diluição
Novas superfícies: aplicar uma demão 
diluída até 30% com água potável para 
selar a superfície. Repintura e demais 
demãos: pronto para uso.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Balde 12 kg: até 12 m2 
Balde 4 kg: até 4 m2

Impermeabilizante de alto desempenho e excelente 
aderência para lajes. Película altamente flexível e 
emborrachada com ótima elasticidade mesmo após
as ações do sol e da chuva. Com aditivos que impedem 
a formação de algas e mofo.

Indicação
Exterior.

Superfícies
Lajes, marquises, telhados 
sem trânsito, concreto, 
reboco, tijolo, bloco e 
telhas cerâmicas. 

Acabamento
Fosco.

Texturas – Paredes e muros

Textura Acrílica

Diluição
Altos-relevos:  
produto pronto para uso, não diluir.  
Baixos-relevos:  
diluir até 10% com água potável.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 25 kg: até 30 m2 
Galão 6 kg: até 7 m2

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Alvenaria, reboco, 
concreto e gesso.
Para exteriores, aplicar 
tinta ou gel envelhecedor 
como acabamento.

Acabamento
Fosco.

A Textura Acrílica pode ser aplicada diretamente sobre o 
reboco e disfarça pequenas imperfeições da superfície.

001 Branco

EXTERNOS
Paredes, lajes e pisos

001 Branco

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE
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Telhas, tijolos e pedras

Embeleza Cerâmica

Diluição
Diluir com Aguarrás Coral.  
Aplicação pincel ou rolo:
diluir até 10%.  
Aplicação pistola: diluir até 20%.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Galão 3,6 l: até 50 m2

Quarto 0,9 l: até 12,5 m2

Renova e deixa as telhas e os tijolos de sua casa 
bonitos como novos. É fácil de aplicar  e possui ótima 
cobertura, oferecendo proteção por muito mais tempo.

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Tijolos, telhas, objetos 
cerâmicos não vitrificados  
e elementos vazados.

Acabamento
Brilhante.

Diluição
Superfícies não pintadas: diluir até 30% 
com água potável. Superfícies pintadas 
e demais superfícies: diluir até 20%.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 18 l: até 400 m2 
Galão 3,6 l: até 80 m2

Pisos

Pinta Piso
Solução ideal para áreas com alto fluxo
de pessoas e veículos e exposição ao sol e à chuva.
Desenvolvida para entregar alta proteção
e durabilidade, agora com rendimento maior.

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Pisos de concreto.

Acabamento
Fosco.

EXTERNOS
Paredes, lajes e pisos

070 Cinza Médio 078 Cinza Escuro 008 Preto666 Concreto187 Azul

346 Vermelho Segurança 535 Amarelo Demarcação 699 Verde Quadra001 Branco 383 Vermelho

827 Cerâmica

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE
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Telhas, tijolos e pedras

Resina Acrílica

Diluição
Pronto para uso.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 18 l: até 175 m2

Lata 5 l: até 49 m2

Sua fórmula age como um impermeabilizante, 
protegendo e realçando a tonalidade natural 
das superfícies pela formação de uma película 
brilhante e transparente.

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Pedras porosas (ardósia, 
pedra mineira, são tomé, pedra 
goiana, miracema, entre outras), 
revestimentos cerâmicos porosos 
e não vitrificados, fibrocimento, 
concreto aparente, telhas de barro, 
tijolos aparentes e pisos.

Acabamento
Brilhante.

Telhas, tijolos e pedras

Verniz Acrílico

Diluição
Diluir de 10% até 30%
com água potável.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 18 l: até 275 m2 
Galão 3,6 l: até 55 m2

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Parede de concreto,
pedra mineira, ardósia
e tijolo à vista.

Acabamento
Brilhante.

Deve ser utilizado para dar maior proteção
e melhor acabamento às paredes externas  
e internas  de concreto, pedra mineira,
ardósia e tijolo à vista.

EXTERNOS
Paredes, lajes e pisos

Em caso de pisos, aguardar 48 horas para tráfego de pessoas e 72 horas para tráfego de veículos.
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INTERNOS
Paredes e tetos
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INTERNOS
Paredes e tetos

*Áreas cobertas.

Indicação Interior Exterior e interior Interior Exterior e interior Interior
Interior  
e exterior*

Interior  
e exterior*

Superfícies
Alvenaria, 
reboco,  concreto 
e gesso.

Alvenaria.

Alvenaria, 
concreto, gesso  
e massa corrida 
ou acrílica.

Alvenaria, 
concreto, gesso  
e massa corrida 
ou acrílica.

Alvenaria, 
concreto, gesso  
e massa corrida 
ou acrílica.

Alvenaria, 
concreto, gesso  
e massa corrida 
ou acrílica.

Alvenaria, 
concreto, gesso  
e massa corrida 
ou acrílica.

Acabamento Não aplicável Não aplicável Eggshell Fosco Não aplicável Não aplicável Não aplicável

Diluição Pronto para uso. Pronto para uso.
Diluir até 20% 
com água 
potável.

Diluir até 40%  
com água 
potável.

Pronto para uso. Pronto para uso. Pronto para uso.

Embalagens
Rendimento

Aplicação 
grossa:
Lata 25 kg:
até 28 m²
Galão 6 kg:
até 6 m²
Quarto 1,5 kg:
até 1,5 m²

Aplicação fina:
Lata 25 kg:
até 75 m²
Galão 6 kg:
até 16 m²
Quarto 1,5 kg:
até 4 m²

Lata 18 l:
até 275 m²

Galão 3,6 l:
até 55 m²

Lata 18 l:
até 324 m²

Lata 16 l:
até 288 m²

Galão 3,6 l:
até 65 m²

Galão 3,2 l:
até 58 m²

Quarto 0,8 l:
até 14 m²

Lata 18 l:
até 330 m²

Lata 16 l:
até 290 m²

Galão 3,6 l:
até 66 m²

Galão 3,2 l:
até 59 m²

Quarto 0,9 l:
até 17 m²

Quarto 0,8 l:
até 15 m²

Galão 2,1 l:

Velvet: 14 m² 
acabados por 
embalagem

Nuage: 8 m² 
acabados por 
embalagem

Galão 3,0 l:
9 m² acabados
por embalagem

Galão 3,0 l:
8 m² acabados
por embalagem

Secagem
Demãos*

Ao toque:
30 minutos.
Entre demãos:
3 horas.
Final: 5 horas.
2 a 3 demãos.

Ao toque:
30 minutos.
Entre demãos:
4 horas.
Final: 4 horas.
1 demão.

Ao toque:
30 minutos.
Entre demãos:
4 horas.
Final: 4 horas.
2 a 3 demãos.

Ao toque:
30 minutos.
Entre demãos:
4 horas.
Final: 4 horas.
2 a 3 demãos.

Ao toque:  
1 hora.
Entre demãos:
4 a 6 horas.
Final: 24 horas.
2 demãos.

Ao toque:  
1 hora.
Entre demãos:
4 horas.
Final: 24 horas.
2 a 3 demãos.

Ao toque:
1 hora. 
Entre demãos:
4 horas.
Final: 24 horas.
2 a 3 demãos.

Materiais
de aplicação

Espátula e/ou 
desempenadeira 
de aço.
Limpe as 
ferramentas
com água e 
sabão.

Pincel de cerdas 
macias e rolo 
de lã de pelo 
baixo.  Limpe  
as ferramentas
com água e 
sabão.

Rolo de lã de 
pelo baixo, 
pistola, pincel  
e trincha.
Limpe as 
ferramentas
com água e 
sabão.

Rolo de pelo 
baixo, pistola, 
pincel e trincha. 
 Limpe as 
ferramentas
com água e 
sabão.

Desempe-
nadeira de 
aço inoxidável 
com cantos 
arredondados. 
Limpe as 
ferramentas 
com água e 
sabão

Desempe-
nadeira de 
aço inoxidável 
com cantos 
arredondados. 
Limpe as 
ferramentas 
com água e 
sabão.

Desempe-
nadeira de 
aço inoxidável 
com cantos 
arredondados. 
Limpe as 
ferramentas 
com água e 
sabão.

Disponível
no sistema 
tintométrico

______ ______
Em 2.079 cores 
do leque. 

Em 2.079 cores 
do leque. 

Em 210 cores 
do Leque 
Escolha Fácil.

Em 240 cores 
do Leque 
Escolha Fácil.

12 cores do 
leque.

Pré-pintura
Salas e quartos

Alta lavabilidade Decoração

Massa Corrida Fundo Preparador
Base Água

Super Lavável
Antimanchas

3 em 1

Salas e quartos
Saúde e bem-estar

Decora Efeitos
Especiais Cimento 

Queimado

Decora Efeitos
Especiais

Velvet/Nuage

Decora Efeitos
Especiais
Mármore
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INTERNOS
Paredes e tetos

*Áreas cobertas.

Renova
Paredes & Tetos

Decoração

Brilho
para Tinta

Indicação Interior e exterior Interior e exterior Interior e exterior Exterior e interior Interior

Superfícies
Alvenaria, concreto, 
gesso e massa corrida 
ou acrílica.

Alvenaria, concreto, 
gesso e massa corrida 
ou acrílica.

Alvenaria, concreto, 
gesso e massa corrida 
ou acrílica.

Alvenaria, concreto, 
gesso e massa corrida 
ou acrílica.

Alvenaria.

Acabamento Fosco Acetinado Semibrilho Fosco Brilhante

Diluição
Diluir até 20% com 
água potável.

Diluir até 20% com 
água potável.

Diluir até 20% com 
água potável.

Pronto para uso.  
Se necessário, diluir 
até 10% com água 
potável.

Como acabamento:
diluir até 20% com 
água potável.

Embalagens
Rendimento

Lata 18 l:
até 380 m²

Lata 16 l:
até 338 m²

Galão 3,6 l:
até 76 m²

Galão 3,2 l:
até 68 m²

Quarto 0,8 l: até 17 m²

Lata 18 l:
até 340 m²

Lata 16 l:
até 300 m²

Galão 3,6 l:
até 68 m²

Galão 3,2 l:
até 60 m²

Quarto 0,8 l: até 15 m²

Lata 18 l:
até 340 m²

Lata 16 l:
até 300 m²

Galão 3,6 l:
até 68 m²

Galão 3,2 l:
até 60 m²

Quarto 0,8 l: até 15 m²

Balde de 18 l:
até 330 m²

Lata 16 l:
até 300 m² 

Galão 3,2 l:
até 60 m² 

Quarto 0,8 l:
até 15 m² 

Lata 18 l:
até 225 m²

Galão 3,6 l:
até 45 m²

Secagem
Demãos*

Ao toque:
30 minutos.
Entre demãos:
4 horas.
Final: 4 horas.
2 a 3 demãos.

Ao toque:
30 minutos.
Entre demãos:
4 horas.
Final: 4 horas.
2 a 3 demãos.

Ao toque:
30 minutos.
Entre demãos:
4 horas.
Final: 4 horas.
2 a 3 demãos.

Ao toque: 
30 minutos.
Entre demãos: 
4 horas.
Final: 4 horas.
2 a 3 demãos.

Ao toque: 1 hora.
Entre demãos: 
4 horas.
Final: 4 horas.
1 a 2 demãos.

Materiais
de aplicação

Rolo de lã de pelo
baixo, pistola, pincel   
e trincha.
Limpe as ferramentas
com água e sabão.

Rolo de lã de pelo
baixo, pistola, pincel  
e trincha.
Limpe as ferramentas
com água e sabão.

Rolo de lã de pelo
baixo, pistola, pincel   
e trincha.
Limpe as ferramentas
com água e sabão.

Rolo de lã de pelo
baixo, pincel
e trincha.
Limpe as ferramentas
com água e sabão.

Rolo de lã de pelo
baixo, pistola, pincel  
e trincha. 
Limpe as ferramentas 
com água e sabão.

Disponível
no sistema 
tintométrico

Em 2.079 cores 
do leque. 

Em 2.079 cores 
do leque. 

Em 2.079 cores 
do leque. 

Em 2.079 cores 
do leque. 

______

Decora DiamanteDecora Matte Decora Seda
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INTERNOS
Paredes e tetos

*Áreas cobertas.
**Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

Indicação Interior Exterior e interior Exterior e interior Exterior e interior Interior e exterior* Exterior e interior

Superfícies
Internas de
gesso e drywall.

Alvenaria.
Externo: é 
necessário aplicar
tinta ou gel 
envelhecedor
como 
acabamento.

Alvenaria.
Textura rústica, 
design, efeito e 
acrílica.

Alvenaria, 
concreto, gesso e 
massa corrida ou 
acrílica.

Azulejos, pisos de 
concreto, alvenaria,
concreto, pastilhas, 
vidros, aço carbono, 
aço galvanizado, 
alumínio e madeira.

Acabamentos Fosco Fosco Fosco
Acetinado e 
perolizado

Fosco Brilhante e acetinado

Diluição

1ª demão: diluir 
até 40%  com 
água potável. 
 Demais demãos: 
diluir até  20% 
com água potável.

Altos-relevos: 
produto pronto 
para uso, não 
diluir.
Baixos-relevos: 
diluir até 10% com 
água potável.

Pronto para uso com 
 desempenadeira 
e espátula.  Para 
aplicação com rolo   
de espuma rígida: diluir 
até 15% com água 
potável.

Pronto para uso. Pronto para uso.

Pincel e rolo: diluir 
10%  com água 
potável.  Aplicação 
com pistola: diluir 
até 30%.

Embalagens
Rendimento

Lata 18 l:
até 310 m²
Galão 3,6 l:
até 62 m²

Lata 27 kg:
de 12 m² a 18 m²
Galão 5,4 kg:
de 2,5 m² a 3 m²

Lata 28 kg diluídos:  
de 15 m² a 20 m² 
sem diluição:  
de 12 m² a 16 m² 
Galão 6 kg diluídos:  
de 3 m² a 5 m²
sem diluição:  
de 2,5 m² a 3 m²

Galão 3,3 kg:
até 48 m²
Quarto 800 g:
até 12 m²

Galão 3,6 l:
até 45 m²
Quarto 0,9 l:
até 11,5 m²

Galão 3,6 l: até 60 m²
Galão 3,2 l: até 53 m²
Quarto 0,9 l: até 15 m²
Quarto 0,8 l: até 13 m²

Secagem
Demãos**

Ao toque: 30 
minutos. Entre 
demãos: 4 horas.
Final: 4 horas.
2 a 3 demãos.

Ao toque: 1 hora.
Entre demãos:
4 horas.
Final: 4 horas.

Ao toque: 1 hora.
Final: 4 horas.

Ao toque: 30 
minutos.
Final: 2 horas.

Ao toque:  
30 minutos.
Entre demãos:
4 horas.
Final: 4 horas.
2 a 3 demãos.

Ao toque: 1 hora.
Entre demãos:
4 horas.
Final: 12 horas.
2 a 3 demãos.

Materiais
de aplicação

Pistola, pincel de 
cerdas  macias, 
rolo de lã de pelo 
 baixo e trincha.
Limpe as 
ferramentas
com água e 
sabão.

Rolo de borracha, 
rolo de lã, 
desempenadeira, 
rolo de espuma, 
espátula, escova, 
etc. Para que eles 
durem  muito mais, 
limpe sempre com 
água e sabão.

Rolo de espuma rígida,
desempenadeira 
e espátula de aço. 
Limpe as ferramentas
com água e sabão.

Gel envelhecedor: 
rolo de lã de pelo 
baixo e pano.
Gel perolizado: 
utilizar o 
equipamento de 
acordo com efeito 
desejado.

Rolo de pelo 
baixo, pistola, 
pincel  e trincha. 
 Limpe as 
ferramentas
com água e 
sabão.

Rolo de lã de pelo 
baixo para epóxi,  
rolo de espuma,
pincel, trincha e 
pistola.

Disponível
no sistema 
tintométrico

______
Mais de 1.000 
cores  do leque. 

Mais de 1.000 cores  
do leque. 

Em 2.079 cores 
do leque. 

______
Mais de 1.000 cores  
do leque Coral.

Renova Azulejo
& Muito Mais

Renova Tetos

Banheiros
e cozinhas

Textura
Efeito

Textura
Design

Gel para Texturas

Texturas

Renova
Gesso & Drywall

Gesso e drywall
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Diluição
Pronto para uso.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Aplicação grossa:
 Lata 25 kg: até 28 m2 
 Galão 6 kg: até 6 m2

 Quarto 1,5 kg: até 1,5 m2

Aplicação fina:
 Lata 25 kg: até 75 m2 
 Galão 6 kg: até 16 m2

 Quarto 1,5 kg: até 4 m2

Pré-pintura

Massa Corrida
Tem alto poder de enchimento, elevada consistência, 
ótima aderência, além de secagem rápida e baixo odor. 
De consistência cremosa, também é fácil de aplicar e lixar, 
econômica e resistente.

Indicação
Interior.

Superfícies
Alvenaria, reboco, 
concreto e gesso.

Acabamento
Não aplicável.

INTERNOS
Paredes e tetos

*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 85,5% dos 
consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: Perception Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório #16-058835-03/04-08-16. 
**Embalagem disponível no sistema tintométrico.

Salas e quartos – Alta lavabilidade

Super Lavável Premium
Tinta Acrílica Antimanchas

Diluição
Diluir até 20% com água potável.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 18 l: até 324 m2 
Lata 16 l**: até 288 m2

Galão 3,6 l: até 65 m2

Galão 3,2 l**: até 58 m2

Quarto 0,8 l**: até 14 m2

Indicação
Interior.

Superfícies
Alvenaria, concreto, 
gesso e massa corrida
ou acrílica.

Acabamento
Eggshell.

É uma tinta acrílica de alto desempenho e alta durabilidade para 
ambientes internos. Com a exclusiva Tecnologia Ultra Resist, é 2x 
mais resistente à lavabilidade do que as tintas premium foscas.
O produto repele líquidos, facilita a limpeza de manchas e não  
tem cheiro*. Seu acabamento Eggshell tem um nível de brilho  
mais próximo ao fosco, o que ajuda a disfarçar as imperfeições
da parede. Paredes como novas por mais tempo.

001 Branco 002 Branco 
Gelo

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

Disponível
em mais de
2.079 cores

do leque.
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INTERNOS
Paredes e tetos

Pré-pintura

Fundo Preparador
Base Água

Diluição
Pronto para uso.  

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 18 l: até 275 m2 
Galão 3,6 l: até 55 m2

Especialmente desenvolvido para preparar paredes novas que 
receberão pintura ou para  solucionar os problemas da superfície, 
que pode estar descascada, saponificada ou pintada com cal.

Indicação
Exterior e interior.

Superfície
Alvenaria.

Acabamento
Não aplicável.

Disponível
em 2.079 
cores do 

leque.

*Elimina 99% das bactérias das paredes, conforme testes laboratoriais, seguindo a norma JIS Z2801:2000. Bactérias testadas: Salmonella choleraesuis, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa e Staphylococcus aureus. **3x mais proteção contra mofo, se comparada às tintas convencionais, conforme resultados de testes de laboratório realizados de acordo com 
a metodologia da ASTM D 3273-00. ***Acabamento fosco: sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente 
ventilado. Segundo pesquisa realizada em março de 2012, 90,3% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION 
Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 12-31543-02/02-02-12-V01. ****Embalagem disponível somente no sistema tintométrico.

Salas e quartos – Saúde e bem-estar

3 em 1 Premium
Tinta Acrílica
Coral 3 em 1 protege sua casa, eliminando
99% das bactérias* da parede, protegendo
contra o mofo**, é sem cheiro*** e tem
baixa emissão de carbono.

Diluição
Diluir até 40% com água potável.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 18 l: até 330 m2

Lata 16 l****: até 290 m2 
Galão 3,6 l: até 66 m2

Galão 3,2 l****: até 59 m2

Quarto 0,9 l: até 17 m2

Quarto 0,8 l****: até 15 m2

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Alvenaria, concreto,
gesso e massa corrida
ou acrílica.

Acabamento
Fosco.

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

001 Branco 002 Branco 
Gelo

844 Palha 820 Areia
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INTERNOS
Paredes e tetos

Decoração

Decora Efeito
Velvet/Nuage
Efeito Especial Premium
Coral Decora Efeitos Especiais Velvet | Nuage
foi inspirado no toque suave de tecidos sofisticados,
como o veludo, criando um efeito luxuoso em sua parede. 
Oferece cores mais vivas e textura com qualidade HD.

Diluição
Pronto para uso.

Embalagem/Rendimento   
(acabado por embalagem)
Galão 2,1 l:
Velvet – 14 m² 
Nuage – 8 m²

Indicação
Interior.

Superfícies
Alvenaria, concreto, 
gesso e massa corrida
ou acrílica.

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

Disponível
em 210 cores
do leque.

Decoração

Decora Efeito
Mármore
Efeito Especial Premium
Coral Decora Efeitos Especiais Mármore foi inspirado 
na beleza e na riqueza da pedra mármore, criando um 
toque sofisticado em sua parede. Oferece cores mais 
vivas e textura com qualidade HD. 

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

Diluição
Pronto para uso.

Embalagem/Rendimento   
(acabado por embalagem)
Galão 3,0 l: 9 m²

Indicação
Interior e exterior: 
áreas cobertas.

Superfícies
Alvenaria, concreto, 
gesso e massa corrida
ou acrílica.

Disponível
em 240 cores
do leque.

INTERNOS
Paredes e tetos
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Decoração

Decora Efeito
Cimento Queimado
Efeito Especial Premium
Coral Decora Efeitos Especiais Cimento Queimado
foi inspirado na aparência moderna e sofisticada do concreto.
O resultado são paredes com textura e qualidade HD.

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

Diluição
Pronto para uso.

Embalagem/Rendimento   
(acabado por embalagem)
Galão 3,0 l: 8 m²

Indicação
Interior e exterior: 
áreas cobertas.

Superfícies
Alvenaria, concreto, 
gesso e massa corrida
ou acrílica.

Disponível
em 12 cores
do leque.

001 Branco 002 Branco
Gelo

844 Palha

879 Cascalho100 Algodão 
Egípcio

066 Algodão 
Cinzento

Coral Decora MATTE é um Acrílico Premium Fosco com 
supercobertura, cores mais vivas e um acabamento perfeito*, 
além de ser lavável. O resultado são paredes com qualidade HD.

Disponível
em mais de
2.079 cores

do leque.

Decoração

Decora Matte
Premium
Tinta Acrílica

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

Diluição
Diluir até 20% com água potável.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 18 l: até 380 m² 
Lata 16 l***: até 338 m² 
Galão 3,6 l: até 76 m²
Galão 3,2 l***: até 68 m²
Quarto 0,8 l***: até 17 m²

Indicação
Interior e exterior.

Superfícies
Alvenaria, concreto,
gesso e massa corrida
ou acrílica.

Acabamento
Fosco.

*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada,  
84,5% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório 
# 14-41600-04/04-03-14-V01. **Acabamento perfeito, quando seguidas corretamente as instruções de aplicação.***Embalagem disponível somente no sistema tintométrico. 

INTERNOS
Paredes e tetos
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INTERNOS
Paredes e tetos

*Sem cheiro em até 3 horas após aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 81,1% dos 
consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório 19-076789-01-08-19. 
***Embalagem disponível somente no sistema tintométrico. 

Decoração

Decora Diamante
Premium
Tinta Acrílica
Coral Decora DIAMANTE é um Acrílico Premium Semi Brilho de 
alta resistência e fácil de limpar, oferece cores mais vivas e um 
acabamento com brilho. O resultado são paredes com qualidade HD.

Diluição
Diluir até 20% com água potável.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 18 l: até 340 m² 
Lata 16 l***: até 300 m² 
Galão 3,6 l: até 68 m²
Galão 3,2 l***: até 60 m²
Quarto 0,8 l***: até 15 m²

Indicação
Interior e exterior.

Superfícies
Alvenaria, concreto,
gesso e massa corrida
ou acrílica.

Acabamento
Semibrilho.

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

Disponível
em 2.079 cores 
do leque.

001 Branco 002 Branco 
Gelo

100 Algodão 
Egípcio

*Sem cheiro em até 2 horas após aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e 
mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 86,2% dos consumidores avaliaram 
a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em 
Análise Sensorial Ltda. Relatório #13-38152-01-06-13-VOO. **Acabamento suave e sedoso seguidas 
corretamente as instruções de aplicação. ***Embalagem disponível somente no sistema tintométrico.

Decoração

Decora Seda
Premium
Tinta Acrílica
Coral Decora SEDA é um Acrílico Premium Acetinado,
com cores mais vivas e um acabamento sofisticado,  
além de ser resistente e fácil de limpar. O resultado são
paredes com qualidade HD.

Diluição
Diluir até 20% com água potável.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 18 l: até 340 m² 
Lata 16 l***: até 300 m² 
Galão 3,6 l: até 68 m²
Galão 3,2 l***: até 60 m²
Quarto 0,8 l***: até 15 m²

Indicação
Interior e exterior.

Superfícies
Alvenaria, concreto,
gesso e massa corrida
ou acrílica.

Acabamento
Acetinado.

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

Disponível
em 2.079 
cores do 

leque.
001 Branco 002 Branco

Gelo

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE
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INTERNOS
Paredes e tetos

Disponível 
em 2.079 cores
do leque.

001 Branco 002 Branco
Gelo

844 Palha

100 Algodão 
Egípcio

820 Areia

Decoração

Renova Paredes
& Tetos Premium
Tinta Acrílica
Coral Renova é um creme de pintura que se espalha 
facilmente pelas paredes, resultando em um acabamento 
uniforme. Não precisa diluir, tem baixo respingamento e 
pode até ser aplicado diretamente sobre o mofo, sem a 
necessidade de limpeza prévia da parede.

**Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Perception, em setembro de 2017, consumidores avaliaram 
“Renova” como sem cheiro ou com cheiro fraco após 3 horas da aplicação (relatório nº 17-06644_v00), 
seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. 

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

Diluição
Pronto para uso ou diluir até 10% 
com água potável.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Balde 18 l: até 330 m2 (balde plástico 
disponível apenas no branco)
Lata 16 l: até 300 m²
Galão 3,2 l: até 60 m²
Quarto 0,8 l: até 15 m²

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Alvenaria, concreto,
gesso e massa corrida
ou acrílica.

Acabamento
Fosco.

Decoração

Brilho para Tinta

Diluição
Como acabamento:  
até 20% com água potável. 

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 18 l: até 225 m²
Galão 3,6 l: até 45 m²

É um líquido incolor que aumenta o brilho  quando aplicado 
como acabamento  sobre as tintas.

Indicação
Interior.

Superfície
Alvenaria.

Acabamento
Brilhante.
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Decoração

Renova Paredes
& Tetos Premium
Tinta Acrílica

INTERNOS
Paredes e tetos

Gesso e drywall

Renova
Gesso & Drywall
Tinta Acrílica
É uma tinta especialmente desenvolvida para aplicação 
direta sobre gesso e drywall, sem a necessidade de uso 
de fundo preparador, oferecendo excelente aderência.

Diluição
1ª demão: diluir até 40%  
com água potável. 
Demais demãos: diluir até 20%  
com água potável.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 18 l: até 310 m2 
Galão 3,6 l: até 62 m2

Indicação
Interior.

Superfícies
Internas de gesso 
& drywall.

Acabamento
Fosco.

Diluição
Altos-relevos: produto 
pronto para uso, não diluir. 
Baixos-relevos: diluir até 
10% com água potável.

Embalagens/rendimento   
(por demão)
Lata 27 kg*: de 12 m2 a 18 m2 
Galão 5,4 kg*: de 2,5 m2 a 3 m2

Indicação
Exterior e interior.

Superfície
Alvenaria. 
Externo: é necessário aplicar 
tinta ou gel envelhecedor  como 
acabamento.

Acabamento
Fosco.

Texturas

Textura Efeito
Com a Textura Efeito, ficou fácil deixar a parede 
de seu jeito, de uma maneira criativa  e com 
efeito decorativo, sofisticado e moderno.

Rendimento: varia de acordo com a irregularidade da superfície  e/ou o efeito desejado. *Embalagens 
disponíveis somente no sistema tintométrico. **Estas cores estão disponíveis somente no sistema tintométrico.

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

Exemplos de aplicação de efeitos utilizando
Textura Efeito Branco + Gel para Texturas FO.

Noite de Festa** Inverno Azul** Pena Prateada**

Disponível
em mais de 

1.000 cores 
do leque.

001 Branco
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INTERNOS
Paredes e tetos

Texturas

Textura Design
Com Textura Design, ficou fácil deixar a parede 
de seu jeito, de uma maneira criativa e com efeito 
decorativo, sofisticado e moderno.

Diluição
Pronto para uso.  Para aplicação 
com rolo de espuma rígida: diluir 
até 15% com água potável.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 28 kg*: 
diluído – de 15 m2 a 20 m2 
sem diluição – de 12 m2 a 16 m2

Galão 6 kg*: 
diluído – de 3 m2 a 5 m2

sem diluição – de 2,5 m2 a 3 m2

Indicação
Exterior e interior.

Superfície
Alvenaria.

Acabamento
Fosco.

Rendimento: varia de acordo com a irregularidade da superfície  e/ou o efeito desejado. *Embalagens disponíveis 
somente no sistema tintométrico. **Estas cores estão disponíveis somente no sistema tintométrico.

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

Disponível
em mais de 1.000 
cores do leque.

Texturas

Gel para Texturas
O Gel para Texturas complementa a linha de decoração 
da Coral, pois, usando qualquer uma das opções, fica fácil 
personalizar ainda mais o ambiente com efeitos decorativos 
e exclusivos.

Diluição
Pronto para uso.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Galão 3,3 kg*: até 48 m2

Quarto 800 g*: até 12 m2

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Textura rústica, design,
efeito e acrílica.

Acabamentos
Acetinado e perolizado.

Rendimento: varia de acordo com a irregularidade da superfície  e/ou o efeito desejado.
*Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico. **Estas cores estão 
disponíveis somente no sistema tintométrico.

Disponível em 
2.079 cores  

do leque.

Joia Barroca** Lembranças da 
Fazenda**

Estrela 
Diurna**

Exemplos de aplicação de efeitos utilizando
Textura Design Branco + Gel para Texturas FO.

Exemplos de aplicação do Gel Envelhecedor

Textura
Design + Gel**

Textura Rústica
+ Gel**

Textura Efeito
+ Gel**

Exemplos de aplicação do Gel Perolizado

Textura Efeito 
+ Gel
Perolizado**

Textura Efeito 
+ Gel
Perolizado**

Textura Efeito 
+ Gel
Perolizado**
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INTERNOS
Paredes e tetos

Banheiros e cozinhas

Renova Tetos
Tinta Acrílica
É a tinta de ótima cobertura que você pode aplicar 
diretamente sobre o mofo, sem limpar antes, deixando suas 
paredes livres desses hóspedes desagradáveis por muito 
tempo. Além disso, é sem cheiro* após 4 horas e é ideal 
para tetos de áreas úmidas, como banheiros e cozinhas.

Diluição
Pincel e rolo: diluir até 10%
com água potável. Aplicação 
com pistola: diluir até 30%.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Galão 3,6 l: até 60 m2

Galão 3,2 l**: até 53 m2

Quarto 0,9 l: até 15 m2

Quarto 0,8 l**: até 13 m2

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Azulejos, piso de concreto, 
alvenaria, concreto, pastilhas, 
vidros, aço carbono, aço 
galvanizado, alumínio e madeira.

Acabamentos
Brilhante e acetinado.

Banheiros e cozinhas

Renova Azulejos & 
Muito Mais Premium
Epóxi Base Água
Tinta Epóxi Base Água sem cheiro*, monocomponente, 
possui secagem rápida e proteção antimofo. É fácil de 
aplicar e possui alta resistência e durabilidade, além de 
menor emissão de carbono.

Diluição
Pronto para uso.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Galão 3,6 l: até 45 m2

Quarto 0,9 l: até 11,5 m2

Indicação
Interior e exterior: áreas cobertas.

Superfícies
Alvenaria, concreto,
gesso e massa corrida
ou acrílica.

Acabamento
Fosco.

001 Branco BR/AC

001 Branco

*Sem cheiro em até 2 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada em março de 2013, 
82,4% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 13-36463-
01-03-13-V00. **Embalagens disponíveis somente no sistema tintométrico.

*Sem cheiro em até 4 horas após aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e mantendo o 
ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 85,7% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro 
como fraca/sem cheiro. Perception Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório 20-081399-01-03-20.

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

Disponível
em mais de

1.000 cores
do leque.
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Diluição
Pronto para uso.

Embalagem/Rendimento
30 ml pintam uma área
de 30 cm x 30 cm.

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Paredes externas e internas.

Acabamento
Fosco.

INTERNOS
Paredes e tetos

Teste de cor

Teste Fácil
Com Coral Teste Fácil, você tem mais de 240 opções de cores 
para testar antes de pintar e acertar na cor de suas paredes.
É fácil, prático e rápido! Basta abrir, agitar e testar. A embalagem
já vem com um minirrolinho embutido.

Cores combinadas:
Misture a quantidade de tampas de corante de 
cada cor, em um galão de tinta branca, para obter 
as cores abaixo. Utilize no máximo um frasco 
por galão (3,6 l), mantendo esta proporção para 
outras embalagens.

Cores prontas (se misturado o frasco inteiro
em 1 embalagem de 3,6 l):

Verde Castanho Preto

Amarelo Ocre Laranja Vermelho

Violeta Azul

4 1+ 4 1+ 14 2+ 15 1+4

14 1 1+ + 6 15 1+ 15 1+15 1+

14 1 1+ + 13 1 1+ + 7 1+4

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

Embalagem/Rendimento   
(por demão)
Frasco: 50 ml
Não aplicável.

Indicação
Tintas à base de água.

Decoração

Corante
Base Água
Indicado para tingir tintas à base de água.

4
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BÁSICO
Paredes
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BÁSICO
Paredes

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

Paredes

Rende Muito Coralar Duo Brilho e Proteção ParedexCoralar Acrílico

Indicação Exterior e interior Exterior e interior Exterior e interior Interior Interior

Superfícies
Alvenaria, concreto, 
gesso e massa corrida 
ou acrílica.

Alvenaria, concreto, 
gesso e massa corrida 
ou acrílica.

Alvenaria, concreto, 
gesso e massa corrida 
ou acrílica.

Alvenaria, concreto, 
gesso e massa corrida 
ou acrílica.

Alvenaria, concreto, 
gesso e massa corrida 
ou acrílica.

Acabamento Fosco Fosco Semibrilho Fosco Fosco

Diluição
Diluir de 50%  
até 80%  com  
água potável.

Diluir até 20% com  
água potável.

Diluir até 20% com  
água potável.

Diluir de 10% até 20% 
com água potável.

Diluir até 20%
com água potável.

Embalagens
Rendimento

Lata 16 l/18 l:   
até 500 m²
Lata 12 l: até 330 m²
Galão 3,2 l/3,6 l:  
 até 100 m²
Quarto 0,8 l/0,9 l:  
até 25 m²

Lata 18 l:
até 370 m²
Galão 3,6 l:
até 74 m²

Lata 18 l: até 275 m²
Lata 16 l: até 250 m²
Galão 3,6 l: até 55 m²
Galão 3,2 l: até 50 m²
Quarto 0,8 l: até 12 m²

Lata 18 l:
até 320 m²
Galão 3,6 l:
até 64 m²

Lata 18 l: até 300 m²
Lata/Balde 15 l: 
até 250 m²
Galão 3,6 l: até 60 m²

Secagem
Demãos*

Ao toque: 30 minutos.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 4 horas.
2 a 3 demãos.

Ao toque: 30 minutos.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 4 horas.
2 a 3 demãos.

Ao toque: 30 minutos.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 4 horas.
2 a 3 demãos.

Ao toque: 30 minutos.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 4 horas.
2 a 3 demãos.

Ao toque: 30 minutos.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 4 horas.
2 a 4 demãos.

Materiais
de aplicação

Rolo de pelo baixo, 
pistola, pincel  e 
trincha.
Limpe as ferramentas
com água e sabão.

Rolo de lã de pelo
baixo, pincel e trincha.
Limpe as ferramentas
com água e sabão.

Rolo de lã de pelo
baixo, pincel e trincha. 
Limpe as ferramentas 
com água e sabão.

Rolo de lã de pelo
baixo, pincel e trincha. 
Limpe as ferramentas 
com água e sabão.

Rolo de lã de pelo
baixo, pincel e trincha.
Limpe as ferramentas
com água e sabão.

Disponível
no sistema 
tintométrico

Mais de 1.000
cores  do leque. 

______
Mais de 1.000
cores  do leque. 

______ ______
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BÁSICO
Paredes

Paredes

Rende Muito
Tinta Acrílica
Com a exclusiva tecnologia Tixoplus, é uma tinta de 
altíssima consistência, ótima cobertura e baixo odor***. 
Você pode pintar até 500 m² (lata) por demão.

Diluição
Diluir de 50% até 80% com água potável.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 16 l*/18 l: até 500 m2 
Lata 12 l**: até 330 m2

Galão 3,2 l*/3,6 l: até 100 m2

Quarto 0,8 l*/0,9 l: até 25 m2

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Alvenaria, concreto,
gesso e massa corrida
ou acrílica.

Acabamento
Fosco.

001 Branco 002 Branco
Gelo

844 Palha 820 Areia 018 Pérola 818 Marfim 506 Vanilla

503 Cromo
Suave

814 Camurça 666 Concreto 516 Amarelo 
Canário

513 Amarelo 
Frevo

352 Laranja 
Cítrico

811 Laranja 
Imperial

974 Azul 
Sereno

170 Oceano 156 Azul 
Profundo

611 Verde 
Angra

612 Verde 
Limão

654 Verde Kiwi

349 Laranja 
Maracatu

813 Pêssego 354 Flamingo 369 Rosa Açaí 356 Vermelho 
Cardinal

377 Lilás 621 Verde 
Primavera

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

Disponível em mais
de 1.000 cores
do leque.
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BÁSICO
Paredes

Paredes

Coralar Duo
Tinta Acrílica
Coralar Duo é a tinta acrílica standard que traz duplas 
soluções para as paredes de sua casa. Indicada para 
paredes internas, onde evita a formação de mofo, e, o 
melhor, tem baixo odor*. Indicada para paredes externas 
por ser uma tinta com mais resistência e proteção contra 
formação de algas quando comparada a uma tinta 
econômica. É fácil de aplicar, tem excelente cobertura e 
acabamento e menor emissão de carbono.

Diluição
Diluir até 20% com água potável.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 18 l: até 370 m2 
Galão 3,6 l: até 74 m2

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Alvenaria, concreto, gesso
e massa corrida ou acrílica.

Acabamento
Fosco.

*Baixo odor em até 4 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação e 
mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada, 90,6% dos consumidores avaliaram a 
intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: PERCEPTION Pesquisa em Análise 
Sensorial Ltda. Relatório # 13-36497-01-03-13-V00. 

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

001 Branco 002 Branco 
Gelo

844 Palha 818 Marfim 820 Areia 814 Camurça

349 Laranja 
Maracatu

513 Amarelo 
Frevo

339 Rubi 657 Verde Vale 612 Verde 
Limão

170 Oceano
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BÁSICO
Paredes

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

Paredes

Coralar Acrílico
Tinta Acrílica
É a tinta acrílica para quem deseja economia com 
qualidade. Sua formulação entrega maior cobertura* 
e rendimento**, além de ser antimofo.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 18 l: até 320 m2 
Galão 3,6 l: até 64 m2

Diluição
Diluir de 10% até 20%  
com água potável.

Indicação
Interior.

Superfícies
Alvenaria, concreto,
gesso e massa corrida
ou acrílica.

Acabamento
Fosco.

*Maior cobertura em relação à fórmula anterior.
**Maior rendimento em relação à fórmula anterior.

820 Areia 018 Pérola 818 Marfim 506 Vanilla844 Palha001 Branco 002 Branco 
Gelo

814 Camurça503 Cromo 
Suave

349 Laranja 
Maracatu

352 Laranja 
Cítrico

660 Verde 
Piscina

654 Verde Kiwi

368 Rosa 
Melodia

612 Verde 
Limão

157 Lua do 
Sertão

160 Azul 
Arpoador

170 Oceano

516 Amarelo 
Canário

513 Amarelo 
Frevo

823 Mangaba 813 Pêssego666 Concreto 369 Rosa Açaí

576 Refresco 644 Verde 
Timbalada

177 Pavão339 Rubi 386 Orquídea 657 Verde Vale

153 Azul Praia
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BÁSICO
Paredes

3811 Branco 3860 Branco 
Gelo

3887 Marfim 
Brasileiro

3813 Palha do 
Sertão

3886 Areia de 
Copacabana

3882 Pérola do 
Atlântico

3865 Batida 
de Kiwi

3844 Sol de 
Ipanema

3816 Pêssego 
Tropical

3839 
Vermelho 
Farroupilha

3864 Verde 
Noronha

3869 Rosa 
Açaí

3870 Céu de 
Maragogi

3835 Concreto 
Paulistano

Diluição
Diluir até 20% com
água potável.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 18 l: até 300 m²
Lata/Balde 15 l: até 250 m²
Galão 3,6 l: até 60 m²

Indicação
Interior.

Superfícies
Alvenaria, concreto,
gesso e massa corrida
ou acrílica.

Acabamento
Fosco.

Paredes

Paredex
Tinta Acrílica
Uma das marcas mais tradicionais do mercado de tintas. 
Desde 1932 colorindo o Brasil! Paredex é um látex acrílico 
para quem deseja a relação ideal entre qualidade e 
economia com bom desempenho em superfícies internas.

*Produto disponivel somente para as regiões Sul, Norte e Nordeste. **Embalagem 
disponível somente no sistema tintométrico.

Paredes

Brilho e Proteção
Tinta Acrílica

Diluição
Diluir até 20% com água potável.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Lata 18 l: até 275 m2 
Lata 16 l**: até 250 m2

Galão 3,6 l: até 55 m2

Galão 3,2 l**: até 50 m2

Quarto 0,8 l**: até 12 m2

É a tinta para quem procura um toque de brilho em sua parede. 

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Alvenaria, concreto,
gesso e massa corrida
ou acrílica.

Acabamento
Semibrilho.

001 Branco

Disponível
em mais de

1.000 cores
do leque.
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ESMALTES
Madeiras e metais
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ESMALTES
Madeiras e metais

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

Indicação Ideal para exterior Ideal para exterior Ideal para exterior Exterior e interior Exterior e interior Ideal para exterior

Superfícies
Metais com ou  
sem ferrugem.

Ferro, aço, 
madeira,
alumínio, 
galvanizado,
alvenaria, 
fibrocimento,
concreto e 
cerâmica
não vitrificada.

Metais ferrosos. Madeira.

Madeira, metais
ferrosos, alumínio,
galvanizado e 
PVC.

Alumínio e aço
galvanizado.

Acabamento Brilhante Brilhante Fosco Não aplicável Fosco Fosco

Diluição

Pincel: pronto para 
uso. 
Trincha ou rolo:  
diluir de 5% 
até 10% com 
Aguarrás Coral.
Pistola: diluir de 
15% até 20%. 

Diluir com 
Aguarrás Coral . 
Pincel, trincha ou 
rolo: diluir até 10%. 
 Pistola: diluir até 
20%.

Diluir com
Aguarrás Coral.
Pincel ou rolo:
diluir até 10%.
Pistola: diluir até 
30%.

Não diluir.
Pronto para uso.

Diluir com
 água potável.
Pincel ou rolo: 
diluir até 10%.
Pistola:  diluir
até 30%.

Diluir com 
 Aguarrás Coral.
Para pincel ou rolo:
diluir até 10%.
Pistola:
diluir até 30%.

Embalagens
Rendimento

Galão 2,4 l:
até 24 m²
Quarto 0,8 l:  
até 8 m²

Galão 3,6 l:
até 75 m²
Quarto 0,9 l:  
até 19 m²

Galão 3,6 l:
até 75 m²
Quarto 0,9 l:  
até 19 m²

6 kg: até 15 m²
1,5 kg: até 3,5 m²

Galão 3,6 l:
até 50 m²
Quarto 0,9 l:
até 12,5 m²

Galão 3,6 l:
até 50 m²
Quarto 0,9 l:
até 12,5 m²

Secagem
Demãos*

Ao toque:  
1 a 2 horas.
Entre demãos:  
8 horas.
Final: 18 horas.
2 a 3 demãos.

Ao toque: 8 horas.
Entre demãos:
8 a 12 horas.
Final:  
18 a 24 horas.
2 a 3 demãos.

Ao toque:  
2 a 4 horas.
Entre demãos:
6 a 8 horas.
Final:  
10 a 12 horas.
2 demãos.

Ao toque:
30 minutos.
Entre demãos:
3 horas.
Final: 6 horas.
1 demão.

Ao toque:
30 minutos.
Entre demãos:
3 horas.
Final: 4 horas.
2 demãos.

Ao toque:
4 a 6 horas.
Entre demãos:
8 a 12 horas.
Final:  
18 a 24 horas.
1 demão.

Materiais
de aplicação

Áreas grandes: 
 rolo de espuma e 
pistola. 
Áreas pequenas: 
 pincel com cerdas 
macias.
Remova o produto 
da ferramenta  com 
Aguarrás Coral.

Utilize pincel ou 
trincha de cerdas 
macias, rolo de
espuma ou do tipo 
pelo baixo
para epóxi  
e pistola.
Remova o produto 
da  ferramenta com 
 Aguarrás Coral.

Áreas grandes: 
 rolo de espuma e 
pistola. 
Áreas pequenas: 
 pincel com cerdas 
macias.
Remova o produto 
da ferramenta  com 
Aguarrás Coral.

Espátula e
desempenadeira 
de aço.  
Limpe as 
ferramentas
com água  
e sabão.

Áreas grandes: rolo 
de lã de pelo baixo, 
rolo de espuma e 
pistola.  
Áreas pequenas: 
pincel de cerdas 
macias.
Limpe as 
ferramentas com 
água e sabão.

Áreas grandes:
rolo de espuma
e pistola.
Áreas pequenas: 
pincel com cerdas 
macias.  
Remova o produto 
 da ferramenta com 
 Aguarrás Coral.

Pré-pintura

Coralit Massa
para Madeira

Coralit Fundo
Preparador Balance

Coralit Fundo
Galvanizado

Tinta Grafite

Grades e portões de metal

Coralit
Antiferrugem

Hammerite



43

ESMALTES
Madeiras e metais

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.

Indicação Ideal para exterior Ideal para exterior

Para diluir esmaltes 
sintéticos, vernizes, 
fundo para metais  e 
complementos à base 
de resina alquídica.

Exterior e interior Ideal para exterior

Superfícies Metais ferrosos. Madeira. Não aplicável.
Madeira, metais 
ferrosos, alumínio, 
galvanizado e PVC.

Madeira, metais 
ferrosos, alumínio
e galvanizado.

Acabamentos Fosco Fosco Não aplicável Brilhante e acetinado
Alto brilho, acetinado 
e fosco

Diluição

Diluir com   
Aguarrás Coral.
Pincel ou rolo:
diluir até 10%.
Pistola:
diluir até 30%.

Diluir com   
Aguarrás Coral.
Pincel ou rolo:
diluir até 10%.
Pistola:
diluir até 20%.

Não aplicável.

Pronto para uso.
Diluir com água 
potável.
Pincel e rolo 
de espuma: se 
necessário, diluir 10%.
Pistola: diluir até 30%.

Diluir com
Aguarrás Coral.
Pincel ou rolo:   
diluir até 10%.   
Pistola: diluir até 30%.

Embalagens
Rendimento

Galão 3,6 l:
até 50 m²
Quarto 0,9 l:
até 12,5 m²

Galão 3,6 l:
até 50 m²
Quarto 0,9 l:
até 12,5 m²

Lata 5 l e 0,9 l
Não aplicável.

Galão 3,6 l: até 75 m²
Galão 3,2 l: até 67 m²
Quarto 0,9 l: até 19 m²
Quarto 0,8 l: até 17 m²

Galão 3,6 l: até 75 m²
Galão 3,2 l: até 67 m²
Quarto 0,9 l:
até 19 m²
Quarto 0,8 l:
até 17 m²
225 ml: até 5 m²
112,5 ml: 2 m²

Secagem
Demãos*

Ao toque:
4 a 6 horas.
Entre demãos:
8 horas.
Final: 12 a 18 horas.
1 demão.

Ao toque:
4 a 6 horas.
Entre demãos:
8 horas.
Final: 12 a 20 horas.
1 demão.

Não aplicável.

Ao toque: 30 minutos.
Entre demãos: 2 horas.
Final: 5 horas.
2 demãos.

Ao toque: 2 horas.
Entre demãos:  
45 minutos.
Final: 5 a 8 horas.
2 demãos.

Materiais
de aplicação

Áreas grandes:
rolo de espuma
e pistola.
Áreas pequenas: 
pincel com cerdas 
macias. 
 Remova o produto 
 da ferramenta com 
 Aguarrás Coral.

Áreas grandes:
rolo de espuma
e pistola.
Áreas pequenas: 
pincel com cerdas 
macias.  
Remova o produto 
 da ferramenta com 
 Aguarrás Coral.

Não aplicável.

Áreas grandes: rolo
de lã de pelo baixo, 
rolo de espuma e 
pistola.
Áreas pequenas: 
pincel de cerdas 
macias.
Limpe as ferramentas
com água e sabão. 

Áreas grandes: rolo 
de espuma e pistola. 
Áreas pequenas:
pincel com cerdas 
macias.
Remova o produto 
da  ferramenta com 
 Aguarrás Coral.

Disponível
no sistema 
tintométrico

______ ______ ______ 2.079 cores do leque. 2.079 cores do leque. 

Coralit Total Coralit
Ultra Resistência

AguarrásCoralit Fundo
Zarcão Proferro

Coralit Fundo
Nivelador

Portas e janelasPré-pintura
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ESMALTES
Madeiras e metais

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que o indicado na tabela.
**Produto não indicado para piscinas, caixas d’água e piso de cerâmica vitrificada.

Indicação Ideal para exterior Ideal para exterior Exterior e interior

Diluir esmaltes sintéticos, 
vernizes, fundo para metais 
 e complementos à base de 
resina epóxi.

Superfícies
Madeira, metais ferrosos, 
alumínio e galvanizado.

Madeira, metais ferrosos, 
 alumínio e galvanizado.

Azulejos, tubos, piso 
de concreto, alvenaria, 
reboco, aço carbono 
previamente preparado, 
aço galvanizado, alumínio 
e superfícies de madeira 
previamente preparadas.

Não aplicável.

Acabamentos Brilhante e acetinado
Brilhante, acetinado  
e fosco

Brilhante Não aplicável

Diluição

Pronto para uso.  
Diluir com Aguarrás Coral. 
Pincel ou rolo de espuma: 
se necessário,  
diluir até 10%. 
Pistola: diluir até 30%.

Diluir com Aguarrás Coral. 
Pincel ou rolo:  
diluir até 10%.
Pistola: diluir até 30%.

Sobre a tinta catalisada: 
use diluente Wandepoxy. 
Pincel ou trincha:   
diluir 10% do volume.  
Rolo ou pistola 
convencional:  
diluir 20% do volume.
Catálise: proporção 3:1.

Não aplicável.

Embalagens
Rendimento

Galão 3,6 l: até 75 m²
Quarto 0,9 l: até 19 m²
112,5 ml: até 2,34 m²

Galão 3,6 l: até 50 m²
Quarto 0,9 l:
até 12,5 m²

Galão 2,7 l: até 50 m²
Galão 2,56 l: até 47 m²

Lata 5 l e 900 ml
Não aplicável.

Secagem
Demãos*

Ao toque: 20 minutos.
Entre demãos:   
30 minutos a 2 horas.
Final: 5 a 7 horas.
2 demãos.

Ao toque: 4 a 6 horas.
Entre demãos: 8 horas.
Final: 14 a 18 horas.
2 demãos.

Ao toque: 2 horas.  
No manuseio:  6 horas. 
Completa: 24 horas. 
 Cura total: 7 dias.  
Entre demãos:  de 12 a 48 
horas. Após esse  período, 
deverá ser feito  um 
lixamento prévio.
2 a 3 demãos.

Não aplicável.

Materiais
de aplicação

Áreas grandes:  
rolo de espuma e pistola.  
Área pequena:  
pincel com cerdas macias.  
Remova o produto  
da ferramenta com 
Aguarrás Coral.

Áreas grandes:  
rolo de espuma e pistola.  
Área pequena:  
pincel com cerdas macias.  
Remova o produto  
da ferramenta com 
Aguarrás Coral.

Rolo de lã de pelo  
baixo para epóxi,  
pincel, trincha e pistola.   
Remova o produto da 
ferramenta  com diluente 
Wandepoxy.

Não aplicável.

Disponível
no sistema 
tintométrico

______ ______
Mais de 900 cores 
do leque Wandepoxy.

______

Wandepoxy
Diluente

Wandepoxy
Base Solvente**

CoralarCoralit
Secagem Rápida

MultissuperfíciesPortas e janelas



45

ESMALTES
Madeiras e metais

Grades e portões de metal

Hammerite

Diluição
Pincel: pronto para uso.
Trincha ou rolo: diluir de 5% a 10%  
com Aguarrás Coral.
Pistola: diluir de 15% a 20%.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Galão 2,4 l: até 24 m2

Quarto 0,8 l: até 8 m2

Indicação
Ideal para exterior.

Superfícies
Metais com ou sem ferrugem.

Acabamento
Brilhante.

Durabilidade
10 anos.

Esmalte com ação anticorrosiva e alta repelência à água, 
que não necessita de fundo. Pode ser aplicado direto
na ferrugem. Possui durabilidade de 10 anos.

001 Branco 500 Amarelo

802 Marrom 016 Prata

350 Vermelho 674 Verde 
Colonial

014 Cinza 008 Preto

164 Azul 515 Ouro

Grades e portões de metal

Coralit Antiferrugem

Diluição
Diluir com Aguarrás Coral. 
Pincel, trincha ou rolo: diluir até 10%.   
Pistola: diluir até 20%.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Galão 3,6 l: até 75 m2

Quarto 0,9 l: até 19 m2

Esmalte com função fundo e acabamento que dispensa 
a aplicação prévia de fundo ou primers anticorrosivos, 
tornando o trabalho de pintura muito mais prático e 
rápido. Sua fórmula especial garante proteção contra sol 
e chuva, além de ação anticorrosiva sobre superfícies 
ferrosas. Possui durabilidade de 10 anos.

Indicação
Ideal para exterior.

Superfícies
Ferro, aço, madeira, alumínio, 
galvanizado, alvenaria, 
fibrocimento, concreto e cerâmica 
não vitrificada.

Acabamento
Brilhante.

350 Vermelho
BR

008 Preto BR016 Prata BR

001 Branco 
BR

028 Cinza BR

164 Azul Del 
Rey BR

828 Tabaco BR
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Madeiras e metais

Diluição
Diluir com Aguarrás Coral.
Pincel ou rolo: diluir até 10%. 
Pistola: diluir até 30%.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Galão 3,6 l: até 75 m2

Quarto 0,9 l: até 19 m2

Grades e portões de metal

Tinta Grafite
Tinta sintética fosca com dupla ação: fundo 
e acabamento. Sua fórmula especial confere 
proteção e durabilidade.

Indicação
Ideal para exterior.

Superfícies
Metais ferrosos.

Acabamento
Fosco.

014 Grafite 
Claro

019 Grafite 
Escuro

Diluição
Pronto para uso, não diluir.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Galão 6 kg: até 15 m2

Quarto 1,5 kg: até 3,5 m2

Pré-pintura

Coralit Massa
para Madeira
Massa branca própria para corrigir imperfeições em 
superfícies de madeira. Sua fórmula proporciona fácil 
aplicação, alto poder de enchimento e fácil lixamento, 
o que facilita o trabalho e a correção de imperfeições. 
Possui durabilidade de 10 anos**.

Indicação
Exterior e interior.

Superfície
Madeira.

Acabamento
Não aplicável.

**Quando combinados fundo e esmalte sintético da Família Coralit.

001 Branco
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ESMALTES
Madeiras e metais

ESMALTES
Madeiras e metais

Pré-pintura

Coralit
Fundo Galvanizado

Diluição
Diluir com Aguarrás Coral.
Pincel ou rolo: diluir até 10%.
Pistola: diluir até 30%.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Galão 3,6 l: 50 m2

Quarto 0,9 l: 12,5 m2

Indicação
Ideal para exterior.

Superfícies
Alumínio e aço galvanizado.

Acabamento
Fosco.

Fundo branco fosco que proporciona excelente aderência 
em metais galvanizados e alumínio, protegendo por muito 
mais tempo a beleza do acabamento final. 
Possui durabilidade de 10 anos**.

**Quando combinados fundo e esmalte sintético da Família Coralit.

001 Branco

Pré-pintura

Coralit Fundo
Preparador Balance

Diluição
Diluir com água potável. 
Pincel ou rolo: diluir até 10%.
Pistola: diluir até 30%.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Galão 3,6 l: 50 m2

Quarto 0,9 l: 12,5 m2

Fundo que prepara as superfícies de madeira e metal
para aplicação do esmalte. Sua fórmula especial BALANCE 
garante secagem rápida e sem cheiro*. Na madeira, corrige 
imperfeições e uniformiza a absorção; no metal, uniformiza
a superfície e protege contra a ferrugem. Possui durabilidade 
de 10 anos** e menor emissão de carbono.

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Madeira, metais ferrosos, alumínio, 
galvanizado e PVC.

Acabamento
Fosco.

*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, seguindo corretamente as instruções de aplicação 
e mantendo o ambiente ventilado. Segundo pesquisa realizada em janeiro de 2011, 86,4% dos 
consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro. Instituto responsável: 
PERCEPTION Pesquisa em Análise Sensorial Ltda. Relatório # 11-26555-01/02-01-11-S01-V01. 
**Quando combinados fundo e esmalte sintético da Família Coralit.

001 Branco

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE
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Madeiras e metais

Pré-pintura

Coralit Fundo
Zarcão Proferro

Diluição
Diluir com Aguarrás Coral.
Pincel ou rolo: diluir até 10%.
Pistola: diluir até 30%.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Galão 3,6 l: 50 m2

Quarto 0,9 l: 12,5 m2

Fundo laranja fosco com excelente propriedade anticorrosiva 
que protege por muito mais tempo a beleza do acabamento 
final. Possui ótima aderência e alta proteção contra corrosão. 
Possui durabilidade de 10 anos**.

Indicação
Ideal para exterior.

Superfícies
Metais ferrosos.

Acabamento
Fosco.

**Quando combinados fundo e esmalte sintético da Família Coralit.

Diluição
Diluir com Aguarrás Coral.
Pincel ou rolo: diluir até 10%.
Pistola: diluir até 20%.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Galão 3,6 l: 50 m2

Quarto 0,9 l: 12,5 m2

Pré-pintura

Coralit
Fundo Nivelador
Fundo branco fosco com alto poder de enchimento 
indicado para uniformizar a absorção nas superfícies
de madeira nova, melhorando o aspecto final da pintura. 
Possui durabilidade de 10 anos**.

Indicação
Ideal para exterior.

Superfície
Madeira.

Acabamento
Fosco.

**Quando combinados fundo e esmalte sintético da Família Coralit.

001 Branco

368 Laranja
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Pré-pintura

Coralit Fundo
Zarcão Proferro

ESMALTES
Madeiras e metais

Pré-pintura

Aguarrás

Embalagens
Lata: 5 l
Lata: 900 ml

É o diluente para tintas à base de solvente da Coral.

Indicação
Para diluir esmaltes sintéticos, 
vernizes, fundos para metais  e 
complementos à base de resina 
alquídica.

Diluição
Pincel ou rolo: diluir até 10%  
com água potável. 
Pistola: diluir até 20%.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Galão 3,6 l: até 75 m2

Galão 3,2 l**: até 67 m2

Quarto 0,9 l: até 19 m2

Quarto 0,8 l**: até 17 m2

Portas e janelas

Coralit Total
Esmalte com exclusiva fórmula que combina Ultra Aderência e 
Secagem Rápida em um só produto e facilita a repintura de portas, 
janelas, móveis e demais objetos de madeira e metal dentro ou 
fora de casa. Também proporciona um branco que não amarela.
Graças a sua tecnologia Balance, seca em 30 minutos ao toque,
é sem cheiro* e pronto para uso. Possui durabilidade de 10 anos.

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Madeira, metais ferrosos, 
alumínio, galvanizados e PVC.

Acabamentos
Brilhante e acetinado.

*Segundo pesquisa realizada pelo Instituto PERCEPTION, em dezembro de 2019, consumidores avaliaram 
Coralit Total como sem cheiro ou com cheiro fraco após 4 horas da aplicação. (Relatório # 19-080029-01-
12-19). **Embalagem disponível somente no sistema tintométrico. 

Disponível em
2.079 cores
do leque.

001 Branco
Permanente 
BR/AC

002 Branco 
Gelo BR/AC

818 Marfim
BR

500 Amarelo
BR

350 Vermelho
BR

016 Prata BR

651 Verde 
Folha BR

164 Azul Del 
Rey BR

828 Tabaco
BR

008 Preto
BR

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE
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ESMALTES
Madeiras e metais

Portas e janelas

Coralit
Ultra Resistência

Diluição
Diluir com Aguarrás Coral.  
Pincel ou rolo: diluir até 10%.
Pistola: diluir até 30%.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Galão 3,6 l: até 75 m2

Galão 3,2 l*: até 67 m2

Quarto 0,9 l: até 19 m2

Quarto 0,8 l*: até 17 m2

225 ml: até 5 m2 
112,5 ml: até 2 m2

Esmalte de alta proteção e excelente acabamento, sua fórmula 
com silicone cria uma película brilhante que conserva o brilho e 
a aparência de novo por muito tempo. O resultado é uma pintura 
com acabamento perfeito. Possui durabilidade de 10 anos.

Indicação
Ideal para exterior.

Superfícies
Madeira, metais ferrosos,
alumínio e galvanizado.

Acabamentos
Alto brilho,  acetinado e fosco.

*Embalagem disponível somente no sistema tintométrico.

980 
Transparente
AB

002 Branco 
Gelo AB/AC

001 Branco
AB/AC/FO

820 Areia
AB/AC

818 Marfim
AB

817 Creme
AB

814 Camurça
AB

351 Laranja
AB

350 Vermelho
AB

848 Marrom 
Conhaque AB

822 Colorado 
AB

828 Tabaco
AB

802 Marrom
AB/AC

652 Verde 
Nilo AB

651 Verde 
Folha AB

674 Verde 
Colonial AB/AC

696 Verde 
Escolar FO

163 Azul Mar
AB

164 Azul Del 
Rey AB

016 Prata
AB/AC

014 Cinza 
Médio AB

019 Cinza 
Escuro AB

008 Preto
AB/FO

017 Alumínio
AB

518 Amarelo 
Trator AB

500 Amarelo
AB

374 Vermelho 
Goya AB

172 Azul 
França AB

517 Ouro
AB

Disponível em
2.079 cores
do leque.
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Madeiras e metais

Portas e janelas

Coralit
Secagem Rápida

Diluição
Pronto para uso.  Pincel e rolo
de espuma: se necessário, utilizar
Aguarrás Coral até 10% de diluição. 
Pistola: diluir até 20% com Aguarrás Coral.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Galão 3,6 l: até 75 m2

Quarto 0,9 l: até 19 m2

112,5 ml: até 2,34 m2

Indicação
Ideal para exterior.

Superfícies
Madeira, metais ferrosos, 
alumínio e galvanizado.

Acabamentos
Brilhante e acetinado.

Esmalte de secagem super-rápida e alta qualidade 
que garante mais agilidade no trabalho de pintura. Sua 
fórmula especial com silicone proporciona uma película 
brilhante que facilita a limpeza da superfície e garante 
alta proteção. Possui durabilidade de 10 anos. 

001 Branco 
AC/BR

172 Azul 
França BR

016 Prata BR

002 Branco 
Gelo AC/BR

818 Marfim 
BR

848 Marrom 
Conhaque BR

350 Vermelho 
BR

518 Amarelo 
Trator BR 

828 
Tabaco BR

164 Azul Del 
Rey BR

374 Vermelho 
Goya BR

651 Verde 
Folha BR

163 Azul 
Mar BR

612 Verde 
Limão BR

351 Laranja 
BR

017 Alumínio 
BR 

008 Preto 
BR

822 Colorado 
BR

014 Cinza 
Médio BR 

019 Cinza 
Escuro BR

500 Amarelo
BR
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Portas e janelas

Coralar
Diluição
Diluir com Aguarrás Coral. 
Pincel ou rolo: diluir até 10%. 
Pistola: diluir até 30%.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Galão 3,6 l: até 50 m2

Quarto 0,9 l: até 12,5 m2

É o esmalte sintético para quem deseja economia com 
qualidade. Possui bom rendimento e poder de cobertura.

Indicação
Ideal para exterior.

Superfícies
Madeiras, metais ferrosos,  
alumínio e galvanizados.

Acabamentos
Brilhante, acetinado e fosco.

016 Prata
BR

014 Cinza 
Médio BR

019 Cinza 
Escuro BR

008 Preto
BR/FO

164 Azul Del 
Rey BR

802 Marrom
BR

652 Verde Nilo
BR

651 Verde 
Folha BR

165 Celeste
BR

163 Azul Mar
BR

172 Azul 
França BR

001 Branco
BR/AC

002 Branco 
Gelo BR

818 Marfim
BR

820 Areia
BR

817 Creme
BR

500 Amarelo
BR

828 Tabaco
BR

351 Laranja
BR

350 Vermelho
BR

374 Vermelho 
Goya BR

822 Colorado
BR

848 Marrom 
Conhaque BR
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ESMALTES
Madeiras e metais

Multissuperfícies

Wandepoxy Base Solvente**
Catalisável

Diluição
Sobre a tinta catalisada: use diluente Wandepoxy. 
Pincel ou trincha: diluir 10% do volume.  
Rolo e pistola convencional: diluir 20% do volume.
Catálise: proporção 3:1.

Embalagens/Rendimento   
(por demão)
Galão 2,7 l: até 50 m2

Galão 2,56 l*: até 47 m2

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Azulejos, tubos, piso de concreto, 
alvenaria, reboco, aço carbono 
previamente preparado, aço 
galvanizado, alumínio e superfícies 
de madeira previamente 
preparadas.

Acabamento
Brilhante.

Esmalte epóxi catalisável base solvente de altíssima resistência à água e a produtos 
químicos, excelente dureza, durabilidade e aderência aos mais diversos tipos de 
superfícies externas e internas. Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.

A linha Wandepoxy, quando exposta ao tempo, calcina e pode ocorrer amarelamento, mas permanece com a mesma resistência química. 
*Embalagem disponível somente no sistema tintométrico. Em superfícies externas, poderão ocorrer calcinação e perda de brilho, o que não prejudicará 
a resistência química ou outras propriedades do produto. **Produto não indicado para piscinas, caixas d’água e piso de cerâmica vitrificada.

Disponível em mais
de 900 cores do leque 
Wandepoxy.

001 Branco 175 Azul 
Segurança

522 Amarelo 524 Amarelo 
Segurança

021 Platina 013 Cinza 022 Cinza
Médio

008 Preto
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ESMALTES
Madeiras e metais

Multissuperfícies

Verniz Wandepoxy
Catalisável
Produto especialmente desenvolvido para proteger as superfícies, oferece 
acabamento brilhante, incolor, com elevada resistência à umidade e a 
produtos químicos, alta dureza, resistência à abrasão e ótima aderência. 
Indicado para superfícies de reboco, concreto, alvenaria, superfícies 
metálicas em geral e superfícies de madeira interna. Para funcionar, o 
Verniz Wandepoxy deve ser catalisado, misturando o componente A com 
o componente B. Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Azulejos, tubos, piso de concreto, 
alvenaria, reboco, aço carbono 
previamente preparado, aço 
galvanizado, alumínio e superfícies de 
madeira previamente preparadas.

Acabamento
Brilhante.

Em superfícies externas, poderá ocorrer amarelamento e perda de brilho, o 
que não prejudicará a resistência química ou outras propriedades do produto.

Incolor

Diluição
Sobre o verniz catalisado, use Diluente 
Wandepoxy. Dilua até 10% para 
aplicação com pincel e trincha. Dilua 
até 20% para aplicação com rolo.

Embalagem/Rendimento   
(por demão)
Galão 2,7 l: 40 m2 a 50 m2
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ESMALTES
Madeiras e metais

Multissuperfícies

Fundo Wandepoxy
Catalisável

Diluição
Normalmente, utiliza-se sem 
diluição, porém, se necessário, 
após catalisado, dilua no 
máximo até 5% por volume.

Embalagem/Rendimento   
(por demão)
Galão 2,7 l: 43 m2 a 54 m2

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Azulejos, tubos, piso de concreto, 
alvenaria, reboco, aço carbono 
previamente preparado, aço 
galvanizado, alumínio e superfícies de 
madeira previamente preparadas.

Acabamento
Não aplicável.

Produto especialmente desenvolvido para uniformizar e selar superfícies e 
promover boa aderência; anticorrosivo quando aplicado em metais, fácil de 
aplicar e indicado para o preparo das superfícies. Fundo Branco Wandepoxy: 
de coloração branca, é indicado para madeira, alvenaria, azulejos vitrificados, 
cerâmicas porosas e pisos. Fundo Misto Wandepoxy: de coloração vermelho 
óxido, é indicado para ferro, aço, galvanizados e alumínio. Para funcionar, o 
Fundo Wandepoxy deve ser catalisado, misturando o componente A com o 
componente B. Diluição: após catalisado, dilua até 10% para aplicação com 
pincel e trincha; até 20% para aplicação com rolo e pistola convencional. Utilize 
Diluente Wandepoxy. Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.

A linha Wandepoxy, quando exposta ao tempo, calcina e pode ocorrer 
amarelamento, mas permanece com a mesma resistência química. 

001 Branco 381 Vermelho
Óxido
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ESMALTES
Madeiras e metais

Incolor

Multissuperfícies

Massa Wandepoxy
Catalisável

Diluição
Normalmente, utiliza-se sem 
diluição, porém, se necessário, 
após catalisada, dilua no 
máximo 5% por volume.

Embalagem/Rendimento   
(por demão)
Galão 4,3 kg: 7 m2 a 10 m2

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Azulejos, tubos, piso de concreto, 
alvenaria, reboco, aço carbono 
previamente preparado, aço galvanizado, 
alumínio e superfícies de madeira 
previamente preparadas.

Acabamento
Não aplicável.

Massa bicomponente de cor branca, fácil de aplicar, apresentando ótima aderência 
às superfícies, excelente dureza, resistência e boa lixabilidade. Indicada para reparo 
de imperfeições em paredes de banheiro, cozinha, piso de concreto, superfícies 
metálicas, madeira, etc. Possui apenas catalisador do tipo amida. Para funcionar, 
a Massa Wandepoxy deve ser catalisada, misturando o componente A com o 
componente B. Obrigatório o uso do Wandepoxy Catalisador Parte B.
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ESMALTES
Madeiras e metais

Multissuperfícies

Wandepoxy
Catalisador Parte B
Agente de cura a ser adicionado ao produto correspondente da linha Wandepoxy. 
A mistura resultante constitui um produto pronto para uso. Relação de mistura/
catálise 3 partes em volume da Parte A para 1 parte em volume da Parte B.

Diluição
Não aplicável.

Embalagens
900 ml para Esmalte Epóxi = Amina/Amida + Verniz
640 ml para Esmalte Epóxi LOC
1,45 kg para Amida Massa e Fundo

Indicação
Exterior e interior.

Superfícies
Azulejos, tubos, piso de 
concreto, alvenaria, reboco, 
aço carbono previamente 
preparado, aço galvanizado, 
alumínio e superfícies de madeira 
previamente preparadas.

Acabamento
Não aplicável.

*Catalisador – Produto correspondente – Amida/Amina Esmalte/Verniz (catalisador 
exclusivo), esmalte LOC (catalisador exclusivo), Amina/Amida Fundo (catalisador 
exclusivo) e Amida Massa Bicomponente (catalisador exclusivo).



58

Embalagens
Lata: 5 l
Lata: 900 ml

Multissuperfícies

Wandepoxy
Diluente para Epóxi
Produto especialmente desenvolvido para diluição de sistema à base de resina 
epóxi. Possui uma mistura especialmente balanceada de solventes, visando a 
garantia de que, após a aplicação, o produto final mantenha preservadas suas 
propriedades de secagem, acabamento e resistência da película.

ESMALTES
Madeiras e metais
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PROTETORES
IMPREGNANTES

E VERNIZES
Madeiras
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COMPLEMENTOS
Madeiras

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que indicado na tabela.

Indicação
Madeiras novas em 
ambiente interno.

Madeiras novas em 
ambiente interno.

Madeiras novas 
do tipo resinosas.

Remoção de esmaltes 
 e vernizes aplicados 
sobre madeira e metal.

______

Acabamento Acetinado Acetinado Semibrilho ______
De acordo
com  o verniz

Diluição

Pronto para uso em 
aplicação com pincel, 
trincha e boneca. Para 
aplicação com pistola, 
diluir no máximo 10% 
com água potável. 

Até 100% com 
Thinner para 
Nitrocelulose.

Não diluir. 
Pronto para uso.

______
Não utilizar o produto 
puro sobre a superfície 
envernizada.

Embalagens
Rendimento

Galão 3,6 l:
até 45 m²/galão/
demão

Quarto 0,9 l:
até 11 m²/¼ galão/
demão

Galão 3,6 l:
até 45 m²/galão/
demão

Quarto 0,9 l:
até 11 m²/¼ galão/
demão

Galão 3,6 l:
até 32 m²/galão/
demão

Quarto 0,9 l:
até 8 m²/¼ galão/
demão

Lata 1 l
Lata 5 l
Rendimento variável 
de acordo com a 
espessura aplicada, 
o tipo de ferramenta 
utilizada e as técnicas 
de aplicação.

Utilizar no máximo 
100 ml por galão
 (3,6 l).

Aplicação
Secagem
Demãos*

Utilizar pincel, trincha, 
pistola e boneca. 
Aplicar de uma a duas 
demãos com intervalo 
mínimo de secagem 
 de 2 horas.

Utilizar pincel, trincha, 
rolo, pistola e boneca. 
Aplicar de uma a duas 
demãos com intervalo 
mínimo de secagem 
 de 2 horas.

Utilizar pincel, rolo, 
trincha e pistola. 
Aplicar duas ou três 
demãos com intervalo 
mínimo  de secagem 
de  2 horas.

Aplicar uma ou mais 
camadas fartas, 
forçando o pincel ou 
a trincha contra as 
reentrâncias existentes. 
Aguardar de 10 a 
20 minutos. Esse 
tempo poderá variar 
conforme a tinta ou o 
verniz a ser removido. 
Quando a camada 
estiver visivelmente 
estufada, amolecida e 
enrugada, removê-la 
com o auxílio de uma 
espátula ou palha de 
aço. 

Adicione o produto 
em pequenas 
quantidades. 
Agite até atingir 
a tonalidade.

Pré-verniz

Seladora
Balance

Seladora
Concentrada

Fundo Isolante
(Knotting)

Pintoff Tingidor
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PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES
Madeiras

*Dependendo do tipo e do estado da superfície, pode ser necessário um número maior de demãos do que indicado na tabela. **Conforme nova norma NBR-16568.

Cetol Deck Cetol Stain

Durabilidade 6 anos 6 anos 6 anos 6 anos 3 anos

Indicação Exterior Exterior Exterior Exterior e interior Exterior

Superfícies
Decks e áreas 
molhadas.

Decks, varandas  e 
móveis de jardim.

Paredes, portas, 
janelas, portões e 
lambris.

Casas, portas, janelas e 
portões.

Portas, janelas, portões, 
móveis de jardim e 
pergolados.

Acabamentos Semibrilho Semibrilho Brilhante e acetinado Brilhante e acetinado Acetinado

Diluição
Não diluir.  
Pronto para uso.

Não diluir. 
Pronto para uso.

Não diluir. 
Pronto para uso.

Não diluir.
 Pronto para uso.

Não diluir. 
Pronto para uso.

Embalagens
Rendimento

Galão 3,6 l: 
até 54 m²/galão/
demão
até 18 m²/galão, 
acabados**

Galão 3,6 l: 
até 54 m²/galão/
demão
até 18 m²/galão, 
acabados**
Quarto 0,9 l:
até 14 m²/¼ galão/
demão
até 5 m²/¼ galão, 
acabados**

Galão 3,6 l: 
até 70 m²/galão/
demão
até 23 m²/galão, 
acabados**
Quarto 0,9 l: 
até 18 m²/¼ galão/
demão
até 6 m²/¼ galão, 
acabados**

Galão 3,6 l: 
até 54 m²/galão/
demão
Quarto 0,9 l: 
até 14 m²/¼ galão/
demão

Lata 18 l: 
até 360 m²/lata/
demão
Galão 3,6 l: 
até 72 m²/galão/
demão
Quarto 0,9 l: 
até 18 m²/¼ galão/
demão

Aplicação
Secagem
Demãos*

Utilizar pincel e trincha 
de cerdas macias. 
Aplicar 3 demãos com 
intervalo de secagem 
de  24 horas.

Utilizar pincel e trincha 
de cerdas macias. 
Aplicar 3 demãos com 
intervalo de secagem 
de  24 horas.

Utilizar pincel e trincha 
de cerdas macias. 
Aplicar 3 demãos com 
intervalo de secagem
de  24 horas.

Utilizar pincel e trincha 
de cerdas macias. 
Aplicar 3 demãos com 
intervalo de secagem 
de 4 horas.

Utilizar pincel e trincha 
de cerdas macias. 
Aplicar 3 demãos com 
intervalo de secagem 
de 12 a 16 horas.

Disponível 
no sistema 
tintométrico

______ ______ ______ Sim Sim

Categoria Ultra Protetor Premium Elástico
Stain Protetor Premium 
Elástico

Cetol
Classic Balance

Cetol ClassicCetol Deck
Antideslizante

Portas, janelas e paredesDecks
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Verniz Premium
Stain Protetor 
Premium Elástico Verniz Premium

5 anos 3 anos 2 anos 2 anos 2 anos 3 anos 2 anos

Exterior Exterior Exterior Exterior Exterior e interior Exterior e interior Interior

Portas, portões
e janelas.

Paredes de alvenaria,  
esquadrias e portões de 
madeira.

Portas, esquadrias, janelas 
e forros.

Portas, esquadrias, 
janelas e forros.

Portas, esquadrias, 
janelas e forros.

Portas, janelas, 
portões, móveis e 
pergolados.

Portas, móveis, 
tapumes e 
trabalhos manuais.

Brilhante e acetinado Brilhante Brilhante e acetinado Fosco
Brilhante e 
acetinado

Acetinado Brilhante

Diluir com Aguarrás 
Coral: 20% na primeira 
demão (não aplicar 
sem diluição) e até 10% 
para aplicação com 
pincel, rolo e trincha 
ou 15% nas demais 
para aplicação com 
pistola. Não diluir com 
percentuais maiores do 
que os recomendados.

Como acabamento sobre 
madeiras: diluir com 
Aguarrás Coral em até 
20% para aplicação com 
pincel, rolo e trincha  
ou até 30% para 
aplicação com pistola. 
Como restaurador 
sobre alvenaria 
(impermeabilizante): diluir 
até 100% com Aguarrás 
Coral para a máxima 
penetração do produto na 
superfície a ser restaurada.

Diluir com Aguarrás Coral:  
até 10% para aplicação 
com pincel, trincha e rolo 
ou até 30% para aplicação 
com pistola.

Diluir com Aguarrás 
Coral: até 10%  
para aplicação  
com pincel, trincha  
e rolo ou até 30% 
para aplicação  
com pistola.

Não diluir. 
Pronto para uso.

Não diluir. 
Pronto para uso.

Não diluir. 
Pronto para uso.

Galão 3,6 l:  
até 66 m²/galão/demão
até 22 m²/galão, 
acabados**
Quarto 0,9 l:
até 17 m²/¼ galão/
demão
até 6 m²/¼ galão, 
acabados**

Galão 3,6 l:  
até 66 m²/galão/demão
até 22 m²/galão,
acabados**
Quarto 0,9 l:
até 17 m²/¼ galão/
demão
até 6 m²/¼ galão, 
acabados**

Lata 18 l: 
até 285 m²/lata/demão
até 95 m²/lata, acabados**
Galão 3,6 l: 
até 57 m²/galão/demão
até 19 m²/galão, acabados**
Quarto 0,9 l: até 14 m²
 ¼ galão/demão
até 5 m²/¼ galão, acabados**
225 ml: até 4 m²/¹/16 galão/
demão
até 1 m²/¹/16 galão, 
acabados**

Galão 3,6 l:
até 57 m²/galão/
demão
até 19 m²/galão, 
acabados**
Quarto 0,9 l:
até 14 m²/¼ galão/
demão
até 5 m²/¼ galão, 
acabados**

Galão 3,6 l: 
até 51 m²/galão/
demão
Quarto 0,9 l: 
até 13 m²/¼ 
galão/demão

Galão 3,6 l: 
até 72 m²/galão/
demão
Quarto 0,9 l: 
até 18 m²/¼ 
galão/demão

Galão 3,6 l: 
até 51 m²/ 
galão/demão
Quarto 0,9 l: 
até 13 m²/¼ 
galão/demão
225 ml: 
até 3 m²/¹/16 
galão/demão

Utilizar pincel, rolo, 
trincha e pistola 
convencional. A 
primeira demão deve 
ser aplicada com pincel 
ou trincha. Aplicar 3 
demãos com intervalo
de secagem de 12 horas.

Utilizar pincel, rolo, trincha 
e pistola convencional. A 
primeira demão deve ser 
aplicada com pincel ou 
trincha. Aplicar 3 demãos 
com intervalo de secagem 
de 12 horas.

Utilizar pincel, rolo, trincha 
e pistola convencional. A 
primeira demão deve ser 
aplicada com pincel ou 
trincha. Aplicar 3 demãos 
com intervalo de secagem 
de 8 a 12 horas.

Utilizar pincel, rolo, 
trincha e pistola 
convencional. A 
primeira demão deve 
ser aplicada com 
pincel ou trincha. 
Aplicar 3 demãos 
com intervalo de 
secagem de 8 a 12 
horas.

Utilizar pincel
e trincha de
cerdas macias. 
Aplicar 3 demãos 
com intervalo de
secagem
de 4 horas.

Utilizar pincel e 
trincha de cerdas 
macias. Aplicar  
3 demãos
com intervalo
de secagem
de 4 horas.

Utilizar pincel e 
trincha de cerdas 
macias. Aplicar
3 demãos
com intervalo
de secagem
de 4 horas.

______ ______ Sim Sim Sim Sim ______

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES
Madeiras

Solgard Triplo
Filtro Solar

Portas, janelas e paredes
Interior

Móveis e Artesanatos

Neutrex Extra Marítimo Extra Marítimo
Fosco

Extra Marítimo
Balance

Copal
Balance

Cetol Stain
Balance
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Pré-verniz

Seladora
Concentrada

Diluição
Até 100% com Thinner
para Nitrocelulose.

Embalagens/Rendimento   
Galão 3,6 l: até 45 m²/galão/demão
Quarto 0,9 l: até 11 m²/¼ galão/demão

Alto poder de selagem da madeira.

Indicação
Interior: superfícies novas 
de madeira.

Acabamento
Acetinado.

Obs.: a Seladora Concentrada é indicada apenas para aplicação em ambientes internos. Sobre a Seladora Concentrada, não indicamos a aplicação dos produtos Cetol Classic, Cetol 
Classic Balance, Cetol Deck, Cetol Deck Antideslizante, Cetol Stain Balance e Solgard Triplo Filtro Solar. Quando aplicada como preparação de superfícies, pode receber vernizes  
à base de água ou solvente.

*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro.
Obs.: sua fórmula à base de água proporciona um produto sem cheiro após 2 horas de aplicado. A Seladora Balance é indicada apenas para aplicação em ambientes 
internos. Sobre a Seladora Balance, não indicamos a aplicação dos produtos Cetol Classic, Cetol Classic Balance, Cetol Deck, Cetol Deck Antideslizante, Cetol Stain Balance e 
Solgard Triplo Filtro Solar. Quando aplicada como preparação de superfícies, pode receber vernizes à base de água ou solvente.

PRÉ-VERNIZ
Madeiras

Diluição
Pronto para uso em aplicação
com pincel, trincha ou boneca.
Para aplicação com pistola, diluir
no máximo 10% com água potável.

Embalagens/Rendimento
Galão 3,6 l: até 45 m²/galão/demão
Quarto 0,9 l: até 11 m²/¼ galão/demão

Pré-verniz

Seladora
Balance
Excelente poder de selagem da madeira. Sem cheiro*, 
fácil de aplicar e de lixar, além de menor emissão de carbono.

Indicação
Interior: superfícies 
novas de madeira.

Acabamento
Acetinado.

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE
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Pré-verniz

Pintoff
Embalagens/Rendimento  
Lata 5 l
Lata 1 l

Rendimento variável de acordo 
com a espessura aplicada,  
o tipo de ferramenta utilizada  
e as técnicas de aplicação.

Facilidade na remoção de esmaltes e vernizes em geral.

Indicação
Ideal para exterior.

Aplicação/Secagem
Aplicar uma ou mais camadas fartas, forçando 
o painel ou a trincha contra as reentrâncias 
existentes. Aguardar de 10 a 20 minutos.  
Esse tempo poderá variar conforme a tinta  
ou o verniz a ser removido. Quando  
a camada estiver visivelmente estufada, 
amolecida e enrugada, removê-la com  
o auxílio de uma espátula ou palha de aço.

Pré-verniz

Fundo Isolante
(Knotting)

Diluição
Não diluir. Pronto para uso.

Embalagens/Rendimento   
Galão 3,6 l: até 32 m²/galão/demão
Quarto 0,9 l: até 8 m²/¼ galão/demão

Indicação
Madeiras novas do tipo 
resinosas.

Acabamento
Semibrilhante.

Isola a resina natural da madeira.

Obs.: na utilização de produtos de alto desempenho, como o Cetol Classic, Cetol Classic Balance, Cetol 
Deck, Cetol Deck Antideslizante, Solgard Triplo Filtro Solar ou produtos do tipo Cetol Stain Balance, não 
recomendamos o uso do Fundo Isolante para aplicação em ambientes externos. Nesses casos, a aplicação do 
produto direto na madeira é garantia de maior durabilidade.

PRÉ-VERNIZ
Madeiras



66

PRÉ-VERNIZ
Madeiras

Natural

Diluição
Não diluir. Pronto para uso.

Decks

Cetol Deck
Antideslizante

Embalagem/Rendimento   
Galão 3,6 l: 
até 54 m²/galão/demão
até 18 m²/galão, acabados 

Indicação
Exterior: decks e áreas 
molhadas.

Acabamento
Semibrilho.

Durabilidade
6 anos.

Ultra Protetor Premium Elástico com microesferas 
antideslizantes. Mais segurança e proteção para áreas 
molhadas. Máximo filtro UV e hidrorrepelente. Protege 
contra fungos.

Pré-verniz

Tingidor

Diluição
Não utilizar produto puro sobre 
a superfície a ser envernizada.

Embalagem/Rendimento   
(por demão)
Utilizar no máximo 100 ml
por galão (3,6 l).

Dá cor a vernizes sintéticos e poliuretanos, 
seladoras à base de nitrocelulose e stains.

Acabamento
De acordo com o verniz.

Aplicação
Adicione o produto em 
pequenas quantidades. 
Misture até atingir  
 a tonalidade.

Imbuia Mogno
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PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES
Madeiras

Diluição
Não diluir. Pronto para uso.

Embalagens/Rendimento   
Galão 3,6 l: 
até 54 m²/galão/demão
até 18 m²/galão, acabados

Quarto 0,9 l:
até 14 m²/¼ galão/demão
até 5 m²/¼ galão, acabados

Indicação
Exterior: decks, varandas  
e móveis de jardim.

Acabamento
Semibrilho.

Durabilidade
6 anos.

Decks

Cetol Deck
Ultra Protetor Premium Elástico resistente ao tráfego de pessoas.
Máximo filtro UV e hidrorrepelente. Protege contra fungos.

Natural

Portas, janelas e paredes

Cetol Classic
Ultra Protetor Premium Elástico de duração 
extrema. Película ultrarresistente ao sol e à chuva. 
Protege contra fungos.

Diluição
Não diluir. Pronto para uso.

Embalagens/Rendimento   
Galão 3,6 l: 
até 70 m²/galão/demão
até 23 m²/galão, acabados
Quarto 0,9 l: 
até 18 m²/¼ galão/demão
até 6 m²/¼ galão, acabados

Indicação
Exterior: paredes, portas,
janelas, portões e lambris.

Acabamentos
Brilhante e acetinado.

Durabilidade
6 anos.

Canela BR/AC Imbuia BR/ACCedro BR/AC

Mogno BR/AC Ipê BR/AC
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Portas, janelas e paredes

Cetol Stain
Stain Protetor Premium Elástico. Forma película elástica de 
baixa espessura que impregna e realça os veios da madeira.
Alto filtro UV e hidrorrepelente. Fácil aplicação.

Embalagens/Rendimento   
Lata 18 l (Natural):
até 360 m²/lata/demão
Galão 3,6 l (todas as cores):
até 72 m²/galão/demão
Quarto 0,9 l
(Natural e Incolor UV Glass):
até 18 m²/¼ galão/demão

Indicação
Exterior: portas, janelas, 
portões, móveis de jardim e 
pergolados.

Diluição
Não diluir. Pronto para uso.

Acabamento
Acetinado.

Durabilidade
3 anos.

Canela BR/AC

Disponível
em cores
do leque.

Portas, janelas e paredes

Cetol Classic
Balance
Ultra Protetor Premium Elástico
de duração extrema. Película
ultrarresistente ao sol e à chuva.
Protege contra fungos.

*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 90,5%
dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro.

Diluição
Não diluir. Pronto para uso.

Embalagens/Rendimento   
Galão 3,6 l: até 54 m²/galão/demão
Quarto 0,9 l: até 14 m²/¼ galão/demão

Indicação
Exterior e interior: casas,
portas, janelas e portões.

Acabamentos
Brilhante e acetinado.

Durabilidade
6 anos.

*

Disponível
em cores
do leque.

Natural Mogno Imbuia

Incolor UV Glass

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES
Madeiras
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Portas, janelas e paredes

Solgard
Triplo Filtro Solar
Verniz Super Premium de alta durabilidade. Tripla proteção 
contra sol e chuva. Embeleza a madeira. Hidrorrepelente.

Diluição
Diluir com Aguarrás Coral: até 20%  
na primeira demão, até 10% para 
aplicação com pincel, rolo ou trincha 
ou até 15% nas demais para aplicação 
com pistola. 

Embalagens/Rendimento   
Galão 3,6 l:  
até 66 m²/galão/demão
até 22 m²/galão, acabados
Quarto 0,9 l:
até 17 m²/¼ galão/demão
até 6 m²/¼ galão, acabados

Indicação
Exterior: portas,
portões e janelas.

Acabamentos
Brilhante e acetinado.

Durabilidade
5 anos.

Portas, janelas e paredes

Neutrex
Verniz Premium impermeável de altíssimo brilho.
Super-resistente a riscos. Tinge e protege.
Aplicável em madeira e alvenaria.

Diluição
Como acabamento sobre madeiras: diluir com 
Aguarrás Coral até 20% para aplicar com 
pincel, rolo ou trincha e até 30% para aplicar 
com pistola. Como restaurador sobre alvenaria 
(impermeabilizante): diluir até 100% com 
Aguarrás Coral para a máxima penetração do 
produto na superfície a ser restaurada.

Embalagens/Rendimento   
Galão 3,6 l:  
até 66 m²/galão/demão
até 22 m²/galão, acabados
Quarto 0,9 l:
até 17 m²/¼ galão/demão
até 6 m²/¼ galão, acabados

Indicação
Exterior: paredes de 
alvenaria, esquadrias  
e portões de madeira.

Acabamento
Brilhante.

Durabilidade
3 anos.

Mogno AvermelhadoImbuia Castanho 
Avermelhado

Natural BR/AC Mogno Avermelhado
BR/AC

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES
Madeiras
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Natural

Portas, janelas e paredes

Extra Marítimo
Verniz Premium Marítimo que protege e decora.
Embeleza a madeira. Protege contra intempéries.

Embalagens/Rendimento 
Lata 18 l: 
até 285 m²/lata/demão
até 95 m²/lata, acabados
Galão 3,6 l: 
até 57 m²/galão/demão
até 19 m²/galão, acabados
Quarto 0,9 l: 
até 14 m²/¼ galão/demão
até 5 m²/¼ galão, acabados
225 ml: 
até 4 m²/¹/1616 galão/demão
até 1 m²/¹/1616 galão, acabados

Indicação
Exterior: portas,
esquadrias, janelas
e forros.

Diluição
Diluir com Aguarrás Coral: até 10% para 
aplicação com pincel, trincha ou rolo e  
até 30% para aplicação com pistola.

Acabamentos
Brilhante e acetinado.

Durabilidade
2 anos.

Natural Incolor
BR/AC

Disponível
em cores
do leque.

Disponível
em cores
do leque.

Portas, janelas e paredes

Extra Marítimo 
Fosco

Diluição
Diluir com Aguarrás Coral: até 
10% para aplicar com pincel, 
trincha ou rolo e até 30% para 
aplicar com pistola.

Embalagens/Rendimento   
Galão 3,6 l: 
até 57 m²/galão/demão
até 19 m²/galão, acabados
Quarto 0,9 l: 
até 14 m²/¼ galão/demão
até 5 m²/¼ galão, acabados

Verniz Premium Marítimo que protege e decora.
Embeleza a madeira, protege contra intempéries e possui 
aspecto encerado.

Indicação
Exterior: portas,
esquadrias, janelas
e forros.

Acabamento
Fosco.

Durabilidade
2 anos.

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES
Madeiras
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Portas, janelas e paredes

Extra Marítimo
Balance
Verniz Premium Marítimo que protege e decora.
Embeleza a madeira. Protege contra intempéries.

*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% 
dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro.

Embalagens/Rendimento   
Galão 3,6 l: até 51 m²/galão/demão
Quarto 0,9 l: até 13 m²/¼ galão/demão

Indicação
Exterior e interior: portas, 
esquadrias, janelas e forros.

Diluição
Não diluir. Pronto para uso.

Acabamentos
Brilhante e acetinado.

Durabilidade
2 anos.

*

Disponível
em cores
do leque.

Natural Incolor
BR/AC

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

Interior – Móveis e artesanatos

Copal Balance
Verniz Premium incolor que embeleza.
Menos VOC, alto brilho e fácil limpeza.

Diluição
Não diluir. Pronto para uso.

Embalagens/Rendimento   
Galão 3,6 l: 
até 51 m²/galão/demão
Quarto 0,9 l: 
até 13 m²/¼ galão/demão
225 ml: 
até 3 m²/¹/1616 galão/demão

Indicação
Interior: portas, móveis,
tapumes e trabalhos manuais.

Acabamento
Brilhante.

Durabilidade
2 anos.

*

*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% 
dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro.

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

Incolor

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES
Madeiras
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Interior – Móveis e artesanatos

Cetol Stain
Balance
Stain Protetor Premium Elástico. Forma película elástica de
baixa espessura que impregna e realça os veios da madeira.
Alto filtro UV e hidrorrepelente. Fácil aplicação.

*Sem cheiro após 1 hora da aplicação, segundo pesquisa realizada em que 76% 
dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/sem cheiro.

Embalagens/Rendimento   
Galão 3,6 l (todas as cores):
até 72 m²/galão/demão
Quarto 0,9 l
(Natural e Incolor UV Glass):
até 18 m²/¼ galão/demão

Indicação
Exterior e interior: portas, janelas, 
portões, móveis e pergolados.

Diluição
Não diluir. Pronto para uso.

Acabamento
Acetinado.

Durabilidade
3 anos.

*

Disponível
em cores
do leque.

COMUNIDADEMENOS
RESÍDUOS

MENOR USO
DE MATERIAIS

SAÚDE
E BEM-ESTAR

BAIXA EMISSÃO
DE CARBONO

MAIOR
DURABILIDADE

Imbuia

Natural Mogno

Incolor UV Glass

PROTETORES IMPREGNANTES E VERNIZES
Madeiras
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ALABASTINE
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Indicação Exterior e interior Exterior e interior

Superfícies Madeira, metal e textura Madeira, metal e textura

Capacidade de preenchimento ______ ______

Embalagens 500 ml 750 g e 3 kg

Cor ______ ______

Secagem ______ ______

Ferramentas de aplicação Esponja ou pano. Espátula e pincel.

Descrição
Lixa portas e janelas com praticidade e eficácia
e sem sujeira.

A forma mais segura, prática e eficaz de 
remover esmaltes, vernizes, stains e texturas.

ALABASTINE
Remove e limpa

Lixa Líquida Gel Removedor
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Repara Paredes PRO S.O.S. Repara Paredes

Indicação Exterior e interior Exterior e interior Exterior e interior Exterior e interior

Superfície Alvenaria Alvenaria Alvenaria Alvenaria

Capacidade de
preenchimento

Até 10 mm por camada. Até 5 mm por camada. Até 50 mm por camada.

Ideal para preencher 
buracos de pregos ou 
parafusos e pequenas 
imperfeições.

Embalagens 330 g e 1 kg 330 g 340 g e 1,42 kg 2 tubos de 8 g cada

Cor Branco Branco Branco Branco

Secagem

Ao toque: 30 minutos.
Pintura com pincel: 2 horas.
Pintura com rolo: 3 horas.
Lixamento: 4 horas
Secagem total: 1 dia.

Ao toque: 5 minutos.
Pintura com pincel:  
15 minutos.
Pintura com rolo:  
15 minutos.
Lixamento: 15 minutos.
Secagem total: 1 hora.

Ao toque: 30 minutos.
Pintura com pincel: 2 horas.
Pintura com rolo: 3 horas.
Lixamento: 6 horas.
Secagem até aceitar pregos  
e parafusos: 5 dias.
Secagem total: 5 dias.

Ao toque: 15 minutos.
Pintura com pincel: 2 horas.
Pintura com rolo: 3 horas.
Lixamento: 6 horas.
Secagem total: 12 horas.

Ferramentas
de aplicação

Espátula Espátula Espátula
A própria embalagem 
funciona como ferramenta 
de aplicação

Descrição
Preencha e corrija 
imperfeições em paredes 
dentro e fora de casa.

Preencha e corrija 
imperfeições em paredes 
dentro e fora de casa em 
apenas 15 minutos.

Nossa melhor solução 
para preencher e corrigir 
imperfeições em paredes 
dentro e fora de casa.

A solução prática e eficaz 
para preencher pequenas 
imperfeições em paredes 
dentro e fora de casa.

Preenche e repara

Repara Paredes Repara Paredes
Ação Rápida

ALABASTINE
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ALABASTINE

Indicação Exterior e interior Exterior e interior Exterior e interior

Superfícies Alvenaria Madeira Madeira

Capacidade de
preenchimento

Até 12 mm por camada. Até 10 mm por camada. Até 2 mm por camada.

Embalagens 530 g
75 g (todas as cores)
e 200 g (Marfim)

400 g

Cores Branco
Marfim, Castanho, Mogno, Ipê, 
Branco, Cerejeira e Cumaru

Branco Gelo

Secagem

Ao toque: 1 hora.
Pintura com pincel:
24 horas.
Pintura com rolo: 24 horas.
Secagem total: 2 dias.

Ao toque: 30 minutos.
Pintura com pincel: 2 horas.
Pintura com rolo: 3 horas.
Lixamento: 5 horas.
Secagem até aceitar pregos e 
parafusos: 1 dia.
Secagem total: 1 dia.

Ao toque: 30 a 60 minutos.
Pintura com pincel: 30 a 60 minutos.
Pintura com rolo: 30 a 60 minutos.
Lixamento: 30 a 60 minutos.
Secagem total: 1 hora.

Ferramenta
de aplicação

Espátula Espátula Espátula

Descrição
Preencha e corrija trincas, vãos, 
frestas, juntas e fissuras dentro  
e fora de casa.

Preencha e corrija imperfeições 
em portas, janelas e móveis de 
madeira.

Nivele suas portas e janelas  
deixando-as mais lisas e uniformes.

Nivela e alisaPreenche e repara

Reparador
Flexível

Repara Madeiras Nivela Madeiras
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Remove e limpa

Lixa Líquida
Lixe portas e janelas com  praticidade,  
eficácia e sem sujeira.

Secagem
N/A.

Ferramentas
Esponja e pano.

Superfícies
Madeira e metal.

Embalagem
500 ml.

Remove e limpa

Gel Removedor
A forma mais segura*, prática e eficaz  
de remover esmaltes, vernizes, stains e texturas**.

Secagem
N/A.

Ferramentas
Espátula e pincel.

Superfícies
Madeira, metal e texturas.

Embalagens
750 g e 3 kg.

ALABASTINE
Remove e limpa

Não deixa pó.

Ação imediata.

Alcança até os  
cantos mais difíceis.

*Produto mais seguro quando comparado com os removedores de tinta que contêm cloreto de metileno em sua composição. 
**Texturas acrílicas monocomponentes.

Fórmula sem 
cloreto de metileno.

Melhor consistência para 
uma aplicação mais fácil.

Remove diversas
camadas em uma
única aplicação.
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Secagem
2 horas*.

Ferramenta
Espátula.

Superfície
Alvenaria.

Embalagens
330 g e 1 kg.

Secagem
15 minutos*.

Ferramenta
Espátula.

Superfície
Alvenaria.

Embalagem
330 g.

Preenche e repara

Repara Paredes
Preencha e corrija imperfeições  
em paredes dentro e fora de casa.

Preenche e repara

Repara Paredes
Ação Rápida
Preencha e corrija imperfeições  em paredes, dentro
e fora de casa,  em apenas 15 MINUTOS.

ALABASTINE
Preenche e repara

*Dependendo das condições e da profundidade.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com os produtos 
poderão estar ‘moles’ na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados  
e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no 
interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

*Dependendo das condições e da profundidade.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com os produtos 
poderão estar ‘moles’ na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados  
e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no 
interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

Pronto para uso.

Fácil de lixar, não  
retrai e não racha.

Preenche até
10 mm de profundidade
em uma única aplicação.

Pode ser pintado   
após 15 minutos.

Pronto para uso.

Fácil de lixar, não  
 retrai e não racha.
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Preenche e repara

Repara Paredes
Nossa melhor solução para  preencher  
e corrigir imperfeições  em paredes  
dentro e fora de casa.

Secagem
2 horas*.

Ferramenta
Espátula.

Superfície
Alvenaria.

Embalagens
340 g e 1,42 kg.

Preenche e repara

S.O.S. Repara
Paredes
A solução prática e eficaz para preenchimento
de pequenas imperfeições dentro e fora de casa.

Secagem
15 minutos*.

Ferramenta
O topo da embalagem
funciona como espátula.

Superfície
Alvenaria.

Embalagem
2 tubos de 8 g cada.

*Dependendo das condições e da profundidade.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com os produtos 
poderão estar ‘moles’ na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou 
lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das 
superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

*Dependendo das condições e da profundidade.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos 
feitos com os produtos poderão estar ‘moles’ na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos 
reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também 
é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas (especialmente em 
aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

Preenche grandes furos e 
rachaduras de até 50 mm 
em uma única aplicação.

Pode ser perfurado  
por pregos e parafusos.

Fórmula mais leve
e com textura suave
que dispensa lixamento.

Não retrai e não racha.

A própria embalagem 
funciona como espátula.

Pronto para uso.

Não retrai, não racha  
e não precisa lixar.

ALABASTINE
Preenche e repara
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Secagem
1 hora*.

Ferramenta
Espátula.

Superfície
Alvenaria.

Embalagem
530 g.

Secagem
2 horas*.

Ferramenta
Espátula.

Superfície
Madeira.

Embalagens
75 g (todas as cores)
e 200 g (Marfim).

Preenche e repara

Reparador
Flexível
Preencha e corrija trincas,  vãos, frestas, 
juntas e fissuras  dentro e fora de casa.

Preenche e repara

Repara Madeiras
Preencha e corrija  imperfeições em portas,   
janelas e móveis de madeira.

*Dependendo das condições e da profundidade.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com os produtos 
poderão estar ‘moles’ na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou 
lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das 
superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

*Dependendo das condições e da profundidade.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos feitos com os produtos 
poderão estar ‘moles’ na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou 
lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das 
superfícies que serão preenchidas (especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.

Seca em 1 hora.

Acabamento liso, branco 
 e flexível, que não retrai  e 
não racha.

Pode ser pintado  
após  a secagem.

Fácil de lixar  
e não  compacta,
racha ou craquela.

Permite aplicação da 
tinta ou do verniz
após 2 horas.

Pode ser perfurado  
por pregos e parafusos.

Cores que podem ser 
facilmente misturadas 
para alcançar o tom  
de sua madeira.

Marfim Castanho Mogno Ipê

CumaruBranco Cerejeira

ALABASTINE
Preenche e repara
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Nivela e alisa

Nivela Madeiras
Nivele suas portas e janelas  deixando-as
mais lisas  e uniformes.

Secagem
30 a 60 minutos*.

Ferramenta
Espátula.

Superfície
Madeira.

Embalagem
400 g (Branco Gelo).

Maior poder de 
preenchimento.

Corrige imperfeições de  
até 2 mm de profundidade.

Dispensa o uso do fundo 
nivelador nos pequenos 
reparos.

ALABASTINE
Nivela e alisa

*Dependendo das condições e da profundidade.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: a secagem se inicia superficialmente e, mesmo estando aptos para lixar e pintar, os reparos 
feitos com os produtos poderão estar ‘moles’ na porção interior dos buracos, isso é normal e não afeta o desempenho 
final dos reparos, permitindo que sejam pintados e/ou lixados. Porém, se os reparos forem pressionados, poderão se 
deformar. Também é importante sempre checar se há sinais de umidade no interior das superfícies que serão preenchidas 
(especialmente em aplicação exterior), pois isso também pode impactar o tempo de secagem.



Esta impressão é uma representação das cores. Para melhor visualização, faça sempre um teste no local
a ser pintado utilizando uma pequena quantidade de tinta na cor escolhida.

Serviço de Atendimento 
ao Cliente e Consumidor

0800 11 7711


