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Mulher da Pintura: seja livre, seja leve, seja você!

Escrever sobre o Dia da Mulher nos
leva a uma reflexão sobre as inúmeras
atividades que executamos e não nos
damos conta de que estas são conquistas de centenas de mulheres que nos
precederam. Do direito ao voto à possibilidade de frequentar a escola e a faculdade, há mulheres guerreiras por
trás destas conquistas. As mulheres tiveram e têm importância fundamental
nas transformações ocorridas no país. A
competência levou a mulher a conquistar espaços nunca antes alcançados e a
ganhar respeito.

Hoje a mulher está presente em
tudo, e essa presença se multiplica em
cada sonho alcançado. Que toda mulher possa continuar a comemorar suas
conquistas, sempre enaltecendo as que
precederam e honrando a grandeza do
papel da mulher, cada uma com seu
jeito, talento e inspirações, sem jamais
perder sua essência. Nossos parabéns a
todas as mulheres e em especial àquelas que têm a pintura como profissão!
O mundo parece estar voltando ao
normal e ao mesmo tempo se mostra
de cabeça para baixo por causa de uma
guerra. Mas o clima do verão trouxe boas
expectativas ao mercado de tintas brasileiro e muitas empresas do setor se movimentaram para trazer novidades e lançamentos. É o caso das Tintas para Piso,
um produto essencial em vários quesitos, principalmente em oferecer segurança e proteção, além de valorizar e garantir um piso bonito. Proteção, durabilidade e alta resistência ao tráfego é o tripé obrigatório nas soluções desta categoria de tintas. Confira algumas opções!
E um dos quesitos mais importante para que a tinta possa efetivamente
proteger e embelezar um ambiente, é
uma boa preparação da superfície antes

da tinta ser aplicada. Para isso as Lixas
preparam as superfícies, são responsáveis por reduzir imperfeições e melhorar aderência da tinta. Já as Fitas, oferecem segurança na aplicação em recortes, curvas ou desenhos, e qualidade no
resultado final do trabalho. Veja os produtos disponíveis no mercado!
E novidades em produtos movimentam o mercado: A Tintas Killing lança App
Smart Simulador de Ambientes; a Montana Química apresenta sua nova marca
para a Fimma 2022; a Suvinil disponibiliza ferramentas para ajudar na definição
da cor ideal para 2022 e traz novidade
para a categoria Super Premium; a Brasilux lança Cimento Queimado Perolizado para ambientes externos e internos; a
Tintas Iquine elege sua cor para 2022; e
a Sherwin-Williams Protective & Marine
Coatings lança novo site.
A revenda Edu Tintas, loja de tintas de
Guarulhos (SP), contou ao Jornal do Pintor sua história e os diferenciais que oferece aos pintores e consumidores finais.
A Tintas MC inaugura nova loja na Capital paulista com mural em homenagem
a um bairro de São Paulo (SP). A Prolata
reciclou mais de 55 mil toneladas de latas de aço em 2021. Fantástico isso e que

possamos reciclar muito mais!
Trazemos a você as premiações de
pintores e pintoras. O leitor conhecerá
o Pintor do Mês e o Pintor Destaque do
MBPM, que dessa vez são mulheres, e
também o pintor destaque do Grupo Pintores do Sul. O Jornal do Pintor foi escolhido para exaltar com exclusividade a
trajetória destes ganhadores. Parabéns a
todos pelo reconhecimento do trabalho
de vocês! Além de histórias e dicas de
pintores, temos os pintores que são colunistas do Jornal do Pintor. Acompanhe!
Dedicamos um abraço a todas as
Pintoras Profissionais e a todas as mulheres que trabalham no segmento de
pintura pelo Dia Internacional da Mulher!
Boa Leitura!

› › novidade ‹ ‹
Foto: Divulgação

Brasilux lança Cimento Queimado Perolizado
para ambientes externos e internos
Produto chega com a missão de proporcionar brilho perolizado em rebocos, concretos e fibrocimentos

expediente

A Brasilux acaba de lançar o Cimento
Queimado Perolizado, que chega com a missão de proporcionar efeito de brilho perolizado em rebocos, concretos e fibrocimentos.
A empresa pontua que o produto oferece uma textura de efeitos especiais de baixa
espessura, é de fácil aplicação, possui toque
aveludado e que foi formulado à base de resina acrílica com pigmentos específicos es-

peciais ecológicos, cargas minerais e aditivos.
Ainda entre as características, o Cimento Queimado Perolizado possui acabamento fosco perolizado que resulta em um efeito manchado e rústico, é hidrorrepelente, funcionando como uma proteção adicional aos
impermeabilizantes contra a umidade, e é indicado para ambientes internos ou externos
secos, em pinturas novas ou repinturas em

superfícies como paredes, rebocos, concretos e fibrocimento que, de preferência, não tenham incidência direta de sol ou chuva.
O Cimento Queimado Perolizado da Brasilux pode ser encontrado nos pontos de venda
Brasilux e nas lojas de materiais de construção de todo o Brasil, nas cores Marsala, Poeira de Jade, Diamante Negro, Oceano Profundo,
Prata, Azul Bebê, Rose Gold e Avelã.
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JORNAL DO PINTOR ONLINE

Mais uma novidade! Agora você conta com um link direto
para o Jornal do Pintor Online, para isso, baixe um leitor
de QR Code em seu celular ou tablet, fotografe o código
ao lado e boa leitura!
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› › e scolha da cor ‹ ‹

Ferramentas da Suvinil podem ajudar na definição da cor ideal para 2022
Empresa disponibiliza o Leque de Cores Suvinil para apoiar os consumidores a identificar qual tonalidade quer
para determinado ambiente e as sensações que gostaria de transmitir, e o Quiz é que é uma forma divertida,
interativa e rápida de chegar a cor ideal para 2022, já que aponta as melhores combinações
ela pode consultar diretamente a paleta Intensas e Vibrantes.
Já, para quem prefere algo mais clean, a aposta pode ser nas
Brancas e Leves, as cores mais claras do leque que refletem
a luz e trazem calma ao ambiente”, enumera Sylvia Gracia,
coordenadora de marketing - Cor e Conteúdo da Suvinil.
Para deixar essa decisão ainda mais simplificada e intuitiva, a Suvinil lançou neste começo do ano em seu site
o Quiz: Descubra Sua Cor para 2022, uma maneira divertida
que a marca encontrou para ajudar seus vários públicos a
descobrirem as opções que vão fazer parte do ano de cada
um, por meio de um teste sobre seus gostos pessoais, preferências e desejos. Além da cor de 2022, o resultado traz as
possibilidades de combinações, formando uma paleta exclusiva para cada participante do Quiz. Assim que o teste
for concluído, o consumidor ainda é convidado para preencher um formulário que garante 10% de desconto na compra de sua cor.
A novidade reúne as 45 cores escolhidas para seu estudo

anual de tendências Suvinil Revela 2022, que trouxe diversos
caminhos que interpretam, em estéticas e cores, as diferentes formas comportamentais das pessoas em relação ao momento atual e o que temos vivenciado no Brasil e no mundo.
“Escolher uma cor pode ser algo simples para quem trabalha na área ou conhece um pouco da teoria das cores, o
que não é o caso da maioria das pessoas. Com um leque
de cores em mãos, é difícil saber por onde começar, já que
são muitas opções. O que sabemos é a sensação que queremos ter quando chegamos em casa: um quarto divertido,
uma sala clássica, e esse novo conceito de escolha das cores da Suvinil faz isso: uma seleção do que as cores transmitem. Além do quiz, que de uma forma divertida e simples,
ajuda e traz ainda mais segurança nessa escolha”, comenta Bruna Galliano, influenciadora digital, designer e parceira da marca.
Confira três combinações com as cores do Revela 2022
divulgadas pela Suvinil:
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Escolher as cores que irão fazer parte de um novo ano,
no que se refere a transformação da casa, pode não ser uma
tarefa fácil, principalmente quando nos deparamos com
uma infinidade de tons. Pensando nisso, a Suvinil disponibiliza aos seus consumidores duas ferramentas que podem
ajudar nesse processo.
Com o Leque de Cores, disponível no site ou nas principais lojas físicas do segmento, em versão física, a Suvinil conta com mais de duas mil tonalidades e ajuda o consumidor a
entender qual a cor que deseja para um ambiente, como também quais as sensações que ele quer passar naquele espaço.
Isso se dá por conta da segmentação das paletas, que estão
divididas por luminosidade e aspecto visual: Cinzas Neutros,
Brancas e Leves, Claras e Suaves, Intensas e Vibrantes, Acentuadas e Acolhedoras, Neutras e Clássicas, Cores Prontas
para Parede e Cores Prontas para Madeira e Metal.
“O leque facilita bastante nesse processo de escolha. Por
exemplo, se a pessoa quer para sua casa algo mais alegre,

O ambiente combina Eclipse, Suco de Uva e Camelo. A Eclipse, um
tom de verde fresco, traz a energia e a saturação que precisamos,
uma chance de recomeço, e foi eleita a cor do ano de Suvinil

Para este espaço, a Suvinil selecionou tons calmos e neutros inspirados
nos pelos dos animais: cores Barbante e Berimbau

Para este ambiente, uma combinação de tons terrosos compõe a parede e
o piso: Seiva de Cajueiro, Pétala Laranja, Marmelada e Manteiga Fresca

Toda a nossa admiração para elas que, sem perder o encanto, são a maior força
do mundo. Nossas homenagens a todas as profissionais da pintura.
Março, mês da mulher
Equipe do Jornal do Pintor

4 março_2022

/jornaldopintor

› › lixas e fitas ‹ ‹

Lixas e fitas facilitam o trabalho de pintura
Utilizadas em diversos segmentos, desde construção civil, automotiva e até utilidades gerais,
as lixas e fitas possuem mercado em constante crescimento e classifica, inclusive, o Brasil como
um importante país produtor de acessórios para pinturas
Por Viviane Salles
Dois produtos essenciais e indispensáveis no dia a dia do pintor. Essas são definições para as lixas e fitas. As lixas preparam
as superfícies, são responsáveis por reduzir
imperfeições e melhorar aderência da tinta.
As fitas, oferecem segurança na aplicação
em recortes, curvas ou desenhos, e qualidade no resultado final do trabalho.
Diante dessa importância, esse é um setor dentro do mercado de tintas em constante crescimento e que recebe investimentos
anuais por parte dos fabricantes em novas
tecnologias que possam facilitar ainda mais
o manuseio desses dois produtos.
“São produtos que auxiliam o pintor pro6 março_2022

fissional. No caso das lixas, o maior benefício
é a facilidade de manuseio, sendo uma forma
fácil, rápida e segura que traz agilidade para
o trabalho. Já a escolha correta de uma fita
crepe tem que ser pensada de acordo com o
material em que será aplicada e levando em
conta as condições de temperatura ou exposição aos raios solares, que são pontos determinantes para o usuário obter uma aplicação profissional e um acabamento de alta
qualidade. As fitas devem proporcionar ainda
segurança na aplicação, maior resistência a
tração e eliminar a necessidade de retoques
na pintura após a remoção decorrentes da
transferência do adesivo ou da penetração

da tinta”, pontua Daniel de Souza Barbosa,
analista de produtos da Adere, ao analisar
que este mercado no Brasil se mantém em
constante crescimento, acima até da média
dos indicadores nacionais do PIB, já que são
produtos utilizados em quase todos os segmentos de mercado como construção civil,
automotivo e reparação automotiva, papelaria e utilidades. “O Brasil é um importante país produtor de acessórios para pinturas,
com fábricas modernas e que entregam produtos com alta tecnologia, totalmente adequados às expectativas técnicas e de performance dos usuários”, diz ele.
Cirilo Pires, analista de marketing da

Atlas, contextualiza que o mercado brasileiro está sempre em evolução sendo responsável pela comercialização de produtos
de alto desempenho. “O que é a pintura sem
preparação da superfície? As lixas e fitas são
essenciais e todo profissional deve dominar,
saber o grão certo par cada etapa do desbaste até o acabamento final”, exemplifica.
Para Marcos Chohfi, gerente de marke
ting da Adelbras, o consumidor brasileiro é
atento e exigente e, por isso, o segmento de
pintura evoluiu e tem evoluído muito no Brasil. Ainda na opinião do gerente, o país está
em níveis muito próximos aos de primeiro
mundo, já que hoje o profissional de pintura
/jornaldopintor

› › lixas e fitas ‹ ‹
reconhece e valoriza as marcas, produtos e
acessórios que tornam o seu serviço melhor
e diferenciado, e por isso mais valorizado.
“A evolução é uma constante em todos
os segmentos, tanto nos produtos como nas
máquinas para sua utilização”, finaliza Ingo
Wuthstrack, gerente nacional de vendas, e
Elaine Siqueira, coordenadora de marketing,
ambos da Lixas Tatu.
O Jornal do Pintor consultou empresas
fabricantes de lixas e fitas e preparou uma
lista de produtos disponíveis no mercado.
A Adelbras divulga a Fita Mask Crepe
710 e informa que é indicada para pinturas
imobiliárias, proporciona boa performance
em curvas e contornos do mascaramento,
é resistente a temperaturas de até 100°C e à
umidade, é comercializada em diversas medidas e, por indicação da empresa, deve ser
removida em até 24 horas após a aplicação
sem deixar resíduo. Já a Fita Crepe Azul Imobiliária Anti UV 722 é uma fita premium, desenvolvida exclusivamente para o segmento
imobiliário, possui cor azul e papel com bom
alongamento capaz de proporcionar performance superior em curvas e contornos do
mascaramento, pode ser aplicada em proteções e mascaramentos em áreas internas ou externas como em rodapés, esquadrias e guarnições. Além disso, resiste a até
14 dias aplicada em ambiente interno e até 7
dias aplicada em ambiente externo com exposição direta ao sol, proporciona resistência
à umidade e a solventes, e quando removida
dentro deste prazo não deixa resíduos na superfície, e é comercializada rolos de 18 mm,
24 mm e 48 mm e em 50 metros.

Divulga também a Fita Crepe Amarela Automotiva Anti UV 765 e comenta que
o produto alia performance e economia, foi
desenvolvido especialmente para mascaramento automotivo, é indicado para uso em
estufa de até 100°C e para secagem ao ar livre, possui barreira UV para resistência aos
raios ultravioleta e exposição ao sol por até
48 horas, e quando removido neste período
não deixa resíduos, proporciona boa aderência, resistência a solventes e umidade, além
de alta fixação em superfícies metálicas,
plásticas e borracha, e, além dessas características divulgadas, oferece bom custo x
benefício e é comercializado em rolos de 40
metros com medida de 18 mm e 48 mm.
Do seu portfólio, a empresa destaca
também a Fita Crepe Verde Automotiva Anti
UV 766, que é uma fita premium, desenvol8 março_2022

vida para oferecer um resultado superior,
sendo indicada para refiles mais delicados
ou para curvas e contornos de pintura automotiva, pode ser utilizada em estufa de
até 100°C e para secagem ao ar livre, possui
barreira UV para resistência a raios ultravioleta e exposição ao sol por até 72 horas, oferece ainda resistência superior a solventes
e umidade, alta fixação em superfícies metálicas, plásticas e borracha.
A Adere destaca do seu portfólio a Fita
Crepe para Pintura Imobiliária Bege Adere 427, Fita Crepe para Pintura Imobiliária
Azul Adere 527, Fita Crepe Automotiva Verde Adere 525 e a Folha Lixa D´água Papel
Preta Adere.

Entre as características dos produtos, a
empresa pontua que a Fita Crepe para Pintura Imobiliária Bege Adere 427 é indicada para
pintura imobiliária profissional, seu adesivo
conta com formulação balanceada para proporcionar segurança na fixação do mascaramento e facilidade na remoção sem remover
a tinta, oferecendo um melhor acabamento
ao usuário. “Esse é um produto indispensável no portfólio da Adere, é responsável, inclusive, por vários prêmios conquistados na
categoria fita crepe”, pontua Daniel de Souza
Barbosa, analista de produtos. Já a Fita Crepe para Pintura Imobiliária Azul Adere 527, é
um produto premium, de cor azul, destinado
a pintores profissionais e que oferece alta
resistência a líquidos. “Essa opção garante
a sua aplicação em até 14 dias em ambiente
externo e é considerado o produto mais pedido nas escolhas entre os pintores”, complementa Daniel. Sobre a Fita Crepe Automotiva Verde Adere 525, a empresa enfatiza que é
destinada para pintura automotiva, podendo
ser utilizada em estufas até 100ºC por 1 hora
e também ao ar livre, oferecendo aderência
em matériais como metal, borracha, vidro e
partes plásticas dos veículos.
Na linha de abrasivos, a Adere divulga
Folha Lixa D´agua Papel Preta Adere que é
ideal para o tratamento de superfícies metálicas com tintas, massas, primers e verni-

zes nos processos de reparação automotiva. “Feita com costado de papel com tratamento de látex e grão de alumínio, Folha Lixa
D´agua Papel Preta Adere disponibiliza 12
diferentes tamanhos de grãos, iniciando no
grão 80 e finalizando no grão 600, possibilitando ao usuário escolher a melhor sequência de utilização de grãos para as operações
de desbaste, semiacabamento e acabamento, resultando em maior performance e melhor qualidade no lixamento e preparação de
superfícies”, finaliza o analista.
A Atlas apresenta os Discos Abrasivos
Telados (AT15 – AT19 – AT16 / 150MM – 180MM
– 225MM); Discos Abrasivos com Costado de
Papel (AT13 – AT21 – AT14 / 150MM – 180MM –
225MM), Lixa Telada (AT17) e Esponja Abrasiva
Flexível (AT18).
E empresa pontua que os Discos Abrasivos Telados são indicados para lixar superfícies com ferramentas manuais ou elétricas
com aspiração, já que o produto possui microfuros que possibilitam a sucção de resíduos resultantes do processo de lixação, mantendo o ambiente livre de pó, e são comercializados em três tamanhos, sendo 150MM,
180MM e 225MM, com grãos de 80 a 320 em
óxido de alumínio. Enquanto, os Discos Abrasivos com Costado de Papel possuem furação que se adapta aos lixadores com sucção
e a lixadeiras elétricas ou manuais. Os produtos contam ainda com textura especial antiempastante que oferece escoamento do

pó e facilita a limpeza, e são comercializados
como 150MM, 180MM e 225MM, com grãos de
80 a 320 em óxido de alumínio. Já a Lixa Telada é um antiempastante que permite o escoamento do pó, impede o acúmulo de resíduos na base da lixa, possui alta capacidade de
lixamento por conta dos grãos robustos de
alto rendimento e oferece duração de 5 vezes a mais, já que pode ser usada como frente e verso. E a Esponja Abrasiva Flexível oferece fino acabamento em metal, madeira e
massa, também conta com sistema antiempastante, possui duas faces planas para uso,
é flexível e permite trabalho em superfícies

curvas ou planas, sendo comercializada nas
versões de 100, 180 e 220, com alta, média e
baixa abrasão.
A Lixas Tatu divulga na linha automotiva Lixa D’Água Hidrolix T245, Lixa D’Água Premium T241, Lixa Seco T273 e Lixa Black Infinity W291. Já na linha de construção e pintura,
destaca o Disco de Lixa Massa A291 plumados 9”, Lixa Massa Trionite A293, Lixa D’Água
Hidrolix T245 e Lixa Ferro/Aço Trionite K296.

Entre as características dos produtos,
a Lixa D’Água Hidrolix T245 é indicada para
desbaste e acabamento em massa plástica,
massa poliéster, massa acrílica, reparação
automotiva, lixamento de primer e construção civil; a Lixa D’Água Premium T241 é produzida com papel látex (resistente a água),
proporcionando maior flexibilidade e melhor
acabamento, devendo ser usada para remoção e acabamento de vernizes, tintas, primers, massa plástica, massa poliéster em
superfícies metálicas e fibra de vidro, sendo também indicada para reparação automotiva para as operações de lixamento e polimento. Enquanto a Lixa Seco T273 oferece alto poder de rendimento e acabamento,
possui camada antiempastante e é destinada para lixamento de massa plástica, massa
poliéster, primers, lacas, seladoras e vernizes
nos segmentos automotivo e moveleiro; e a
Lixa Black Infinity W291 possui picote central otimizador, é indicada para uso em superfície metálica em geral para remoção de
ferrugens, desbaste e acabamento de massa plástica, massa poliéster, massa acrílica,
preparação e nivelamento de superfície úmida ou molhada.
Na linha de construção e pintura, o Disco de Lixa Massa A291 plumados 9” é costado com pluma, ideal para lixadeira articulada
(girafa), sendo indicado para construção civil, desbaste e acabamento em massa acrílica e PVA, drywall e preparação de superfícies para pintura imobiliária. Já a Lixa Massa
Trionite A293 é indicada para massa corrida,
madeira e similares; a Lixa D’Água Hidrolix
T245 é recomendada para construção civil,
desbaste e acabamento em massas acrílicas e PVA, drywall e preparação de superfícies para pintura imobiliária, sendo também
costada com pluma, ideal para lixadeira articulada (girafa); e a e Lixa Ferro/Aço Trionite
K296 foi formulada para uso em superfícies
metálicas em geral, remoção de ferrugens
e tintas aplicadas em metais e desbaste de
massa plástica, poliéster.
/jornaldopintor

Porque a vida é feita de cores

A mais nova fábrica de tintas do Brasil

ANDRÉ
SORENSEN
Sócio-fundador da ALLEGRA TINTAS,
André Sorensen trouxe para a nova
empresa a experiência de mais de 16
anos no segmento. Vindo do interior
de São Paulo, trabalhou em alguns dos
maiores players do mercado de tintas,
até decidir criar a própria fábrica.
Depois de empreender em outros
negócios, uniu estudo e entendimento
das necessidades do mercado para
focar no segmento que mais conhece,
e assim nasceu a ALLEGRA TINTAS,
para ser referência em qualidade.
“Além de entregar produtos de alta
qualidade,

queremos

completa

em

linha

ser

solução

imobiliária,

buscando proximidade com clientes,
entendendo as necessidades dos
pintores e mantendo logística ágil”,
ressalta André.

allegratintas
W W W. A L L EG RATI N TAS.CO M.B R

› › pintor mbpm ‹ ‹

A vencedora do Pintor Profissional do Mês – MBPM e ABRAPP é revelada
O Movimento Brasil por um Pintor Melhor - MBPM e ABRAPP - Associação Brasileira dos Pintores Profissionais
reconhece o trabalho de pintores por todo o Brasil e a cada mês um profissional é premiado
obra limpa faz parte do meu dia a dia”.
Segundo Vera Pintora, a pintura faz parte dela e completa a sua vida. A pintora conta que criou seus três filhos com
a pintura, além de comprar seu carro e construir a casa. “Sou
feliz colorindo sonhos”, destaca a profissional. E sobre ganhar
o prêmio PPM, ela declara: “não tenho palavras para descrever tanta alegria e saber que me escolheram por meus méritos. Jamais esperei por isso, é muito gratificante. Só gratidão
a Deus e a todos os envolvidos. Serei grata sempre”, finaliza.
Como acontece a premiação PPM
A votação do Pintor Profissional do Mês - PPM ocorre
mensalmente sendo feita por uma comissão criada pelo Mo-

Foto: Divulgação

Dessa vez foi uma mulher! A Pintora Profissional do Mês PPM recentemente premiada pelo Movimento Brasil por
um Pintor Melhor – MBPM, é Vera Lúcia da Silva, conhecida
como Vera Pintora, de 53 anos de idade, da cidade de Cambuí/MG. Ela tem 33 anos de experiência e especialidade em
fino acabamento, pintura mecanizada e pintura artística.
Curiosamente, Vera começou na profissão após ter contratado um pintor para pintar sua casa e teve uma decepção
muito grande com o serviço do dele. “Mandei o pintor embora e pintei eu mesma a minha casa. Desde então, nunca
mais parei”, conta Vera ao reforçar: “tenho trauma até hoje
quando vejo pingos de tinta no chão. Me coloco no lugar do
cliente e lembro de quando passei por isso; então, manter a

vimento Brasil por um Pintor Melhor - MBPM e ABRAPP - Associação Brasileira dos Pintores Profissionais que abrange todo o Brasil. Os braços (pintores voluntários que trabalham no MBPM promovendo união e conscientização para
os pintores em sua região), os moderadores e os coordenadores votam no pintor que mais se destaca de acordo com
os seguintes critérios: o pintor que mais ajuda nos grupos do
MBPM no Facebook e no WhatsApp; ser um bom profissional em seu dia a dia; ser exemplo para todos os pintores; e
também o pintor que não exagera em posts e informações
desnecessárias.
Os moderadores e os coordenadores não participam do
PPM, e o nome do vencedor é divulgado somente no dia da
entrega do prêmio na sede do MBPM, em São Paulo/SP, e divulgado na página oficial da entidade no Facebook e nas redes sociais. Segundo o Movimento e a Associação, o objetivo
é criar um time forte em todas as cidades do Brasil e com
isso buscar soluções para cada problema ou necessidade
da categoria já que o MBPM é uma ação de conscientização
criada e dirigida por pintores que projetam a “mudança de
comportamento” do pintor brasileiro e sua responsabilidade
pela busca de profissionalização e valorização.
O pintor com mais votos, eleito o Pintor Profissional do
Mês, recebe prêmios oferecido pelos parceiros (ferramentas,
catálogos, camisetas, etc.) e uma arte com a foto do vencedor
é colocada na capa do grupo Pintor Profissional no Facebook.
Os atuais parceiros desta premiação são: Jornal do Pintor na
divulgação do prêmio ao ganhador, Pincéis Atlas, Condor Pincéis, Tintas Coral, God Mix Tintas, Lukscolor Tintas, Mirka Brasil, Nauber Máquinas, Rainha das Tintas, Rolos Big, Santa Fé
Tintas, Steula Equipamentos, WBR-WAGNER e ABRAPP Associação Brasileira dos Pintores Profissionais.

› › sustentabilidade ‹ ‹
Fotos: Divulgação Prolata

Prolata reciclou mais de 55 mil
toneladas de latas de aço em 2021
Sul, Sudeste e Norte foram as regiões que mais reciclaram
latas de alimentos e tintas usadas
A Prolata reciclou 55.090,63 toneladas
latas de aço em 2021, registrando um aumento de 141% em comparação a 2020. De
acordo com o levantamento da associação,
Sul, Sudeste e Norte foram as regiões que
mais reciclaram durante esse período, revalorizando cerca de 28, 16 e 8 mil toneladas de
latas de aço pós consumo, respectivamente.
O volume foi 1,86% superior ao determinado
no Termo de Compromisso firmado pelo segmento de embalagens de aço com o Ministério do Meio Ambiente para atender à Política
Nacional de Resíduos Sólidos, que estava estipulado em 54.085,05 toneladas.
Criada em 2012 pela Associação Brasileira de Embalagem de Aço (Abeaço), a Pro10 março_2022

lata tem como objetivo permitir que as latas
de aço pós consumo sejam descartadas de
forma correta pelos consumidores e revalorizadas em siderúrgicas, transformando-as
em novas latas ou em outros itens que utilizam o aço como matéria-prima. Faz parte
do papel da entidade unir toda a cadeia de
reciclagem. Atualmente, a Prolata tem parceria com 63 cooperativas, em 15 estados,
totalizando 1.546 cooperados. Também conta com 33 entrepostos parceiros. Em 2021, a
Prolata contou com o apoio e participação
de 14 fabricantes de latas de aço, 26 fabricantes de tintas, 10 fabricantes de alimentos, 26 redes de varejo e 3 grupos siderúrgicos os quais são responsáveis pela revalori-

zação e reciclagem do material.
A associação tem trabalhado também
para estimular os consumidores a fazer o
correto descarte das latas utilizadas, com
campanhas de comunicação e auxiliando
na implantação de pontos de recebimento
em parceria com redes de varejo. Em 2021,

a Prolata mais que quintuplicou o número
de pontos disponíveis. Hoje são 173 distribuídos por todo o país. “Nossa meta em 2022
é expandir o Programa principalmente nas
regiões Centro-Oeste e Nordeste”, destaca
Thais Fagury, presidente da Abeaço e diretora da Prolata.
/jornaldopintor

› › artigo ‹ ‹
Foto: Divulgação Montana

A força das mulheres e dos casais na pintura
2021 comprovou que lives e redes sociais podem impulsionar a diversidade no setor
e torná-lo mais valioso
Por Rafael Ferreira, gerente comercial
da Montana Química Ltda.
O empoderamento feminino e a busca
por equidade de gênero em todas as atividades sociais e econômicas são ideias ressaltadas neste Mês da Mulher e que fazem
parte da luta diária de milhões de mulheres
no Brasil. Na pintura, não é diferente.
De acordo com a Abrapp (Associação
Brasileira dos Pintores Profissionais), o Brasil possui aproximadamente 1,5 milhão de
pintores, sendo 10% mulheres, atingindo
cerca de 150 mil profissionais.
As mulheres costumam ter uma percepção maior para detalhes em todos os
aspectos da vida e essa característica proporciona um cuidado especial na hora da

pintura e da decoração. Além disso, elas se
destacam em outros fatores, como organização, e mesmo segurança, ao oferecerem
trabalho para outras mulheres que queiram
contratar serviços de pintura.
Em 2021, as mulheres conquistaram um
novo protagonismo, agora no cenário das
redes sociais e nas lives sobre pintura, mostrando que possuem espaço e grande importância no setor, apesar de, infelizmente,
sabermos que elas ainda têm que lidar com
o preconceito, como ainda ocorre no mercado de trabalho em geral.
A Abrapp possui o grupo nacional “Clube
das Pintoras”, com participantes de todo o
Brasil, em que elas trocam informações de
trabalho e experiências, e também fazem
treinamentos com fabricantes. Sandra Mel,

› › tecnologia ‹ ‹

coordenadora da Abrapp, é uma das administradoras do grupo, junto com Jacy Oliveira, Paula Monique, Vera Silva e Sara Lucerli.
Outro exemplo é o canal no YouTube “Eu
Sou Pintor”, que tem o projeto “Toda Mulher
é um Destaque”. Sendo liderada pela profissional Josi Piovesan e uma equipe de profissionais femininas, tem como objetivo incentivar outras mulheres a investirem nesse setor - além de premiar e homenagear
mensalmente histórias de pintoras de todo
o Brasil.
Com este movimento feminino em
constante crescimento, começaram a surgir também os casais na pintura, enfatizando a notoriedade da mulher no mercado
junto ao homem, não só na parte administrativa, mas em toda a obra.

O ano de 2021 foi apenas o começo, mas
o setor de tintas já mostrou que caminha ao
lado dessa importante pauta da sociedade.
É assim que conseguimos caminhar para
nos tornarmos um mercado cada vez mais
amplo, diversificado e justo.

› › feira ‹ ‹

Montana Química apresenta sua nova
marca, Flora, para a Fimma 2022

Além de reproduzir as cores do catálogo nos ambientes, o app conta
com calculadora de rendimento e localizador de loja mais próxima

Pela primeira vez a empresa participa da feira e destaca
seu portfólio de produtos direcionados a marceneiros,
arquitetos, engenheiros e designers de interiores

Foto: Divulgação

Na hora da pintura ou repintura de um
ambiente, em meio a tantas alternativas, escolher a cor ideal é um desafio. Com o lançamento do novo App da Tintas Killing, o Smart
Simulador, essa tarefa ficou mais fácil e divertida. O aplicativo, apresentado em interface prática e intuitiva, permite que sejam realizadas fotos do espaço a ser pintado, fazendo a simulação com a cor desejada. Também
é possível salvar a imagem simulada para
analisar com calma as diversas opções e decidir depois. O Smart Simulador conta com
todas as cores disponíveis nos leques Colorbook e Colorline, mais de três mil possibilidades, permitindo a simulação de espaços
internos – paredes, tetos, portas e janelas –
e espaços externos como fachadas, muros,
portas e janelas.
Além disso, o App também oferece outras funções úteis e práticas como a esti-
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mativa da quantidade de tinta necessária à
pintura do ambiente simulado, realizada pela
“calculadora de rendimento”. Para obter o resultado, basta indicar a superfície, o produto escolhido e a metragem da área do espaço. Outro facilitador importante é o “onde encontrar”, um localizador que aponta os pontos de vendas mais próximos ao usuário, que
possuem estoque do produto selecionado. A
função pode ser utilizada de diversas formas,
mas uma das mais práticas é logo após escolher a tonalidade.
“Para a Killing, tornar a vida mais fácil é
uma das grandes prioridades. O App Smart
Simulador, da Tintas Killing, chega ao mercado com essa finalidade: oferecer a pintores,
arquitetos, vendedores, lojistas e consumidores uma alternativa prática para a escolha
da cor preferida, dentro de um leque de mais
de 3 mil tonalidades. Com base em conceitos user experience (UX), lançamos o objetivo de criar experiências encantadoras, capazes de fidelizar os clientes e fortalecer a reputação da marca. Queremos conectar, cada
vez mais, os PDV’s parceiros ao consumo de
tinta, reduzindo distâncias e entregando conveniência para os usuários do App”, destaca
Guilherme Medaglia, gerente de marketing
da Killing. O Smart Simulador está disponível
nas lojas oficiais de aplicativo para os sistemas Android e iOS.

Foto: Divulgação

Tintas Killing lança App
Smart Simulador de Ambientes

A Montana Química participa pela primeira vez da Fimma - Feira Internacional de
Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis, realizada de 14 a 17 de março,
em Bento Gonçalves (RS). A empresa leva
como destaque a sua nova marca, a Flora,
direcionada a marceneiros, arquitetos, engenheiros e designers de interiores.
“Com o lema ‘cores à base de sonhos’, a
Flora traz acabamentos texturizados, metalizados, lacas e vernizes, entre outros, além
de complementos como primer, selador e
clareador. É uma marca que realmente fala
a língua do profissional”, afirma Elaine Gue-

des, diretora comercial da Montana.
Uma das apostas da Montana para ampliar a força da nova marca é um sistema
tintométrico exclusivo que oferece aos profissionais serviço personalizado e único
para atender a cores e texturas solicitadas.
Com as cartelas tintométricas do Montana
Color System e dos sistemas internacionais
de definição de cores RAL e NCS, a empresa é capaz de reunir mais de 3 mil cores, nas
versões brilhante, fosca e texturizada, disponibilizando mais de 15 mil variedades de
acabamentos com tonalidades, brilhos e
efeitos diferentes.
/jornaldopintor

› › cor ‹ ‹

Tintas Iquine elege sua cor 2022

A Tintas Iquine, marca do Grupo Iquine, elegeu recentemente sua cor de 2022: Boi-Bumbá, um vibrante laranja-rosa que transmite otimismo, autoconfiança, alegria e energia
de renovação, sensações que os brasileiros buscarão ainda
neste ano. Com a estratégia de levar essas mensagens positivas para dentro e fora da casa de mais pessoas e gerar
proximidade com o seu público, a Iquine fez uma parceria
especial com a artista plástica recifense Joana Lira. O intuito é de celebrar e difundir o laranja-rosa eleito pela marca,
e a ação, que segue a tendência do “faça você mesmo” (DIY),
consistiu na criação de uma arte exclusiva feita em formato
de stencil pela artista. O consumidor, por sua vez, pode fazer
o download desta criação para colocar em prática a técnica
de stencil art, método que consiste em criar designs nas paredes usando apenas um molde e tinta.
Joana Lira é reconhecida nacionalmente pelas suas ilustrações e define seu trabalho com artes visuais e design de
afeto, essencial para abrilhantar e traduzir a Cor do Ano. O
design desenvolvido pela artista em parceria com a Iquine, traz o pássaro como elemento central para retratar a liberdade de novas descobertas, de ganho de amplitude e de
abertura para o novo, conectando, assim, com as sensações
provocadas pela cor Boi-Bumbá. Para compor o desenho,
Joana também trouxe símbolos como estrela, Sol, coração,
folhas e flores para reforçar ainda mais o enredo e as mensagens de aconchego, calor e entusiasmo da Cor do Ano.

Foto: Divulgação Iquine/Joana Lira

A fabricante elegeu a cor Boi-Bumbá, um vibrante laranja-rosa, e fez parceria com a artista plástica recifense,
Joana Lira, que desenvolveu uma arte exclusiva que tem o intuito de reforçar as sensações que a tonalidade transmite
e ainda propõe a tendência de “faça você mesmo”(DIY)

De maneira versátil e moderna, o público poderá aplicar o
stencil como um desenho único ou como padronagem, de diversas maneiras e em ambientes internos ou externos. “Estamos muito animados com essa parceria. A expressão artística
da Joana Lira ganhou contornos exclusivos para que o nosso
público possa transformar e criar novas experiências em seu

ambiente. Temos muito orgulho de realizar uma parceria com
uma artista reconhecida por traços que evocam sua identidade brasileira, rica em cores e mensagens, capazes de agregar
valor cultural, histórico e promover reflexões sobre diversidade, arte, cultura, estética, beleza e bem-estar”, comenta Magaly Marinho, gerente de marketing do Grupo Iquine.
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/jornaldopintor
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› › lançamento ‹ ‹

› › expansão ‹ ‹

Tintas MC inaugura nova loja em Moema com
mural artístico em homenagem ao bairro

Produto promove uma pintura acrílica
impermeável e elástica, oferece proteção
em paredes externas e é ideal contra
fissuras de até 0,3 mm e batidas de chuva

Obra de Tito Ferrara faz homenagem à índia Moema, personagem do poema “Caramuru”, de
Santa Rita Durão, e tem como objetivo exaltar a força, a cultura e as cores do povo brasileiro

Fotos: Divulgação

A Tintas Eucatex acaba de apresentar mais uma novidade
ao mercado: a nova tinta SuperPren Paredes. Entre os atributos, a empresa pontua que a tinta foi formulada com tecnologia
inovadora que atribui ao produto aplicado uma película elástica e flexível, boa cobertura e durabilidade. Além disso, pode ser
usada como selador, impermeabilizante e acabamento, em superfícies externas de alvenaria, paredes, reboco, concreto e fibrocimento, e conta com aditivos de antimofo e bactericidas
“A Tintas Eucatex tem como premissa construir produtos inovadores, de alta qualidade e competitivos, e ainda levar
ao mercado produtos que venham ao encontro das necessidades do consumidor, para assegurar um sistema de pintura
que garanta uma ótima performance”, pontua Argemiro Sanches, gerente de produtos.
Para o lançamento, a empresa planejou ações nas mídias
sociais, mídia impressa
e nos PDVs. “SuperPren
faz parte do nosso plano de lançamentos, ampliando nossas linhas
com produtos inovadores e de alta qualidade,
a fim de atender nosso público atual em novos mercados, em todo
o território nacional e na
América Latina”, finaliza
o gerente.

Quem andar pela Alameda dos Maracatins, em Moema
(bairro da zona Sul de São Paulo/SP), na altura do número 943,
poderá se surpreender com as cores e os traços de uma obra
de arte a céu aberto. A nova unidade da Tintas MC, maior rede
de lojas de tintas do Brasil e uma das maiores da América Latina, homenageia o bairro paulista com um mural criado por Tito
Ferrara, artista paulistano com reconhecimento internacional.
Na parede, a arte de Tito traz um bem-te-vi juntamente com
uma mulher indígena, que representa Moema, personagem do
poema “Caramuru”, de Santa Rita Durão, e que dá nome ao bairro. O novo mural da Tintas MC é uma das inúmeras “telas ao ar
livre” de Ferrara espalhadas por diferentes pontos da cidade.
Para Renato Sá, CEO do Grupo Aliar, a nova loja de Moema
com as cores de seu painel é um presente para São Paulo e
uma forma da Tintas MC se mostrar presente no bairro que é
tão importante em sua história. “A Tintas MC nasceu na capital
paulista. O início do que hoje é a maior rede de lojas de tintas do
Brasil começou como o sonho de uma família e cresceu junto
com São Paulo. A ideia do mural, onde trazemos a índia Moema,
é mostrar em suas cores a força do povo brasileiro e a beleza
do nosso país. É nossa forma de homenagear o bairro e exaltar
a cultura de uma nação tão rica”, ressalta o empresário.
Curiosidades sobre o bairro
Ao contrário do que muitos pensam, quando começou a
ocupação de Portugal no Brasil, os índios já tinham várias rotas abertas por todo o interior do país. É em uma dessas rotas
que começa a história do bairro de Moema, uma antiga estrada de terra por onde circulavam artigos de necessidades básicas através dos carros-de-boi. Atualmente, essa estrada se

Fotos: Divulgação

Tintas Eucatex lança
SuperPren Paredes

transformou em uma avenida bastante conhecida dos paulistanos, a Av. Santo Amaro.
O bairro foi se modernizando com o passar dos anos e vieram os bondes, que ampliaram a urbanização em torno das
paradas. Ainda é possível ver os resquícios de seus trilhos em
algumas esquinas da Av. Ibirapuera. Uma dessas paradas era
a de Moema, perto do atual Largo de Moema. O bairro é conhecido por suas subdivisões: Moema Pássaros e Moema Índios. Na primeira, as ruas recebem o nome de aves conhecidas por todos os brasileiros, como Canário e Pavão. Na segunda, por sua vez, as vias foram batizadas com nomes indígenas,
como Jurema e Jandira.
A arte de Tito Ferrara une esses dois lados. Enquanto o maravilhoso pássaro bem-te-vi homenageia uma parte do bairro,
a índia Moema representa todas as ruas com nomes indígenas.
“Quem passar por lá, verá toda essa história estampada com
detalhes modernos de tirar o fôlego”, ressalta o CEO.

› › pergunte ao professor ‹ ‹

Escola técnica versus realidade das obras: repintura sobre cal

Olá, meus caros alunos e amigos pintores, aqui estou eu continuando nossa coluna “Pergunte ao Professor” e a pergunta é:
Professor, nem tudo que se aprende nas aulas é praticado nas obras. Por quê?
Vamos imaginar a seguinte situação:
Uma superfície antiga pintada com três demãos de cal e agora o cliente quer fazer um
novo acabamento com tinta acrílica.
Na aula os alunos são orientados a verificar as condições de preservação dessa pintura antiga e em seguida definir como irão remover a cal da parede. Dependendo da metragem, fica inviável a remoção de tudo. Para
quem já fez esse tipo de serviço, sabe o quanto é complicado remover a cal da parede.
14 março_2022
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Por Helio Marcos Ferreira de Abreu, ins
trutor de pintura e administrador da sede
da ABRAPP MBPM

Independente do meio que se usa, sempre fica umas partes fixas aqui e outras ali
e a parede fica cheia de irregularidades que
precisarão ser corrigidas com massa corrida ou acrílica.

A orientação é: após essa remoção parcial ou não da cal, faça uma limpeza para
eliminar o pó e aplique uma ou duas demãos de fundo preparador de paredes.
Esse produto irá penetrar na superfície e aglutinar algumas partículas soltas e
o mais importante, criará uma barreira que
impedirá que os produtos de acabamento sejam contaminados e degradados pela
ação da cal. Entendido isso, o aluno é orientado a fazer a correção com massa niveladora para corrigir as irregularidades. Após o
lixamento e a eliminação do pó, a superfície
estará lisa e pronta para receber a tinta de
acrílica de acabamento.
Porém, na obra o aluno encontrará pintores que na repintura sobre a cal aplicam
massa niveladora direto na cal. Sem critério
nenhum e sem conhecimento algum. É exatamente nesse momento que entendemos

que a pintura é uma ciência e que é necessário ter conhecimentos técnicos para desenvolver um bom trabalho.
Os contaminantes da cal são ativados
em contato com a umidade das massas e
das tintas. Em poucos dias começa aparecer a eflorescência (manchas claras que alteram o tom da tinta). Em um mês começam a surgir bolhas de calcinação degradando e desplacando totalmente a tinta.
Então meus caros alunos e amigos pintores, só há uma resposta para a pergunta
lá do início desse texto. O despreparo. Pintores que aprendem o serviço no “boca a boca”
vendo os outros fazerem e se aventuram no
mundo da pintura fazendo dessa profissão
algo improvisado onde “é só jogar tinta na
parede que dá tudo certo”. Só que não é bem
assim! Busque por capacitação! Até o nosso
próximo encontro e um grande abraço.
/jornaldopintor

› › revenda ‹ ‹

Edu Tintas conta com diferenciais como o Centro de Treinamento
e Aperfeiçoamento em pintura

Fotos: Divulgação

A loja de tintas de Guarulhos/SP trabalha com uma ampla linha de tintas e de ferramentas para os profissionais da pintura,
e oferece cursos e palestras em parceria com seus fornecedores

Na Edu Tintas, o atendimento conta com a dedicação de Gabriel Del
Busso (Gestor Comercial), Thiago Paulino (Consultor de Vendas) e
Erika Lopes (Consultora de Vendas)

A Edu Tintas é uma loja que atua no segmento da linha imobiliária e de ferramentas,
com uma ampla linha de produtos para efeitos decorativos, como cimento queimado,
efeito mármore e aço corten; além de diversas ferramentas elétricas, como airless, lixadeiras e misturadores, para atender os pintores profissionais. Atualmente, são duas lojas em Guarulhos/SP, uma delas é a Revenda
Master da marca Sherwin-Williams.
A Edu Tintas foi fundada em 2014 por

Eduardo Escudero, CEO da empresa, que tem
muitos anos de experiência em balcão de
loja de tintas, já que antes de abrir seu próprio comércio, trabalhou por um bom tempo
na Escudero Tintas, revenda do seu pai.
Segundo o gestor comercial, Gabriel Del
Busso, hoje em dia um dos grandes diferenciais da Edu Tintas é o Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento dedicado aos profissionais da pintura, assim como para quem
queira aprender as técnicas. “Oferecemos

cursos e palestras em parceria com os nossos fornecedores e priorizamos a qualidade
dos nossos produtos e atendimento, procurando entender todas as necessidades dos
nossos clientes e manter a loja sempre organizada e limpa para recebê-los”, revela
Gabriel ao destacar que os colaboradores
são altamente qualificados para atender
empreiteiros, construtores, arquitetos, engenheiros e os pintores profissionais.
Para ficar por dentro dos novos hábitos

dos consumidores, durante o período crítico
da pandemia a Edu Tintas investiu e aprimorou suas soluções digitais, iniciativa que se
tornou mais um diferencial da loja. “Através
de nossas plataformas digitais oferecemos
aos clientes um atendimento prático e rápido por meio de links de pagamento e prontidão na entrega com o aperfeiçoamento do
setor logístico”, menciona Gabriel concluindo que o comprometimento com o cliente
vem sempre em primeiro lugar na loja.
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› › pintores do sul ‹ ‹
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Grupo Pintores do Sul elege o pintor da região
mais votado no mês
O grupo é formado por profissionais dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul. Cirilo, que se considera muito detalhista, é o vencedor pela segunda vez
Para ele, ser destacado mais uma vez no Prêmio Pintor do
Mês do grupo Pintores do Sul, é um sentimento de gratidão
pelo reconhecimento de parte dos seus colegas de profissão:
“isso me motiva a continuar ajudando com a mentoria aos colegas, dentro das minhas possibilidades!”, conclui.
O Pintor do Mês do grupo Pintores do Sul conta com os
parceiros/patrocinadores: Jornal do Pintor na divulgação do
prêmio ao ganhador, Tintas Active - A Casa do Pintor, Tintas
Ciacollor, CYZ Vedac, Master Tintas, Novotom, Tintorauto, Alf
fa Tintas, Big Cores Tintas, Condor, Dacor, Nauber Máquinas,
Reparox, Suvinil, Auto Tintas Uberaba, Tintas Fazendinha e Dasul Revestimentos.

O grupo formado pelos profissionais do grupo de WhatsApp
“Pintores do Sul”, que conta com mais de 200 membros dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, destaca
todos os meses o Pintor do Mês. No início de cada mês, o grupo
abre a votação e os membros votam no pintor que mais se dedicou no período dando dicas, ideias ou tirando dúvidas.
Pela segunda vez, o peruano Cirilo Rocha Conde, que
mora em Curitiba/PR, foi premiado. Ele tem 37 anos de profissão e começou na pintura após se maravilhar com a transformação que a pintura faz na casa das pessoas. Cirilo atribui
o seu talento e sucesso na profissão por se considerar muito
detalhista, e levar a pintura como seu “estilo de vida”.

› › artigo ‹ ‹

O pintor e a bula de remédios

Olá, meus amigos leitores do Jornal do Pintor. Aqui é o
Leandro Piovesan, trazendo a vocês uma grande novidade.
Sabe qual é?
“Atrás de toda lata de tinta existe uma bula, igualzinha a
bula de remédios, onde você encontra todas as informações
necessárias para o uso correto do produto”.
Parece até uma coisa nova, mas uma boa parte dos profissionais não tem o costume de ler uma embalagem. Rendimento, intervalo entre aplicações, tempo de cura, diluição,
catálise, quantidade de demãos, composição, ferramentas
a serem usadas, até preparação de superfícies. Sim, quase
tudo o que você precisa saber sobre o uso correto de um
produto, está descrito na embalagem.
Frequentemente recebo perguntas de profissionais,
com conhecimentos técnicos até maiores que os meus,
querendo saber coisas básicas como preparar um produto, ou com quais ferramentas podem ser aplicados. Em boa
parte das vezes quando não sei a resposta, recorro à bula de
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Por Leandro Piovesan,
EuSouPintor

remédios do pintor, que é a própria embalagem do produto.
Sei bem que estamos vivendo a era da informação, onde
tudo pode ser imediato. É mais fácil assistir um vídeo do que
ler um boletim técnico, mais prático acessar uma rede social e pegar uma dica, que pesquisar o site do fabricante
para aprender de fato. Mas também precisamos criar hábi-

tos mais eficientes, que vão nos dar reais garantias de um
trabalho com excelência.
Quando se fala em bula de remédio, logo lembramos daquele papelzinho todo dobrado que fica dentro da caixa de
remédio com inúmeras informações impossíveis de serem
lidas ou decifradas.
Eu preciso te dizer isso: nós não precisamos saber tudo
sobre a bula de remédios, quem nos receitou sabe quantas
doses você deve tomar, intervalo, reações, precauções etc.
Assim também é a “bula da tinta”. Nós como peritos no assunto pintura devemos saber o uso correto de cada produto,
saber orientar nossos clientes no preparo da parede, tempo
de cura para manuseio, possíveis reações e precauções no
uso de um produto como massa, tinta, impermeabilizante.
É isso que de fato vai nos credenciar como autoridades no assunto pintura. Assim como um médico receita um
medicamento capaz de curar uma vida, nós também devemos conhecer, recomendar e aplicar soluções eficazes para
nossos clientes. Vamos ler mais a nossa bula de remédios, a
embalagem da lata de tinta. Se quiser saber mais, acompanha lá o @eusoupintor no Instagram. Um abraço!

› › sorteio ‹ ‹

Brasilux lança promoção “Pintou, Ligou Brasilux”
Na compra de R$ 250,00 em produtos da marca, consumidores concorrem a celulares Samsung
A Brasilux lançou a promoção “Pintou, Ligou Brasilux”, que
oferecerá aos consumidores a chance de concorrer a 50 celulares Samsung A10 S-32G. Para participar, basta o cliente comprar
R$ 250,00 em produtos Brasilux nas lojas credenciadas, cadastrar
a nota fiscal no site www.pintouligoubrasilux.com.br e aguardar
os sorteios, que acontecerão duas vezes por semana no período
de 9 de fevereiro a 30 de maio. Toda a linha de produtos Brasilux
16 março_2022

está participando da promoção.
Além do consumidor, a loja onde a compra foi realizada também ganhará um celular. A promoção “Pintou, Ligou Brasilux” está
sendo divulgada em todas as redes sociais da Brasilux, como também no programa Jogo Aberto que é comandado pela apresentadora Renata Fan, da TV Bandeirantes e garota propaganda da Brasilux,
além de em ações nos pontos de vendas da marca.
/jornaldopintor

21/março

DIA DO COLORISTA
AUTOMOTIVO
Para que uma pintura automotiva seja executada com perfeição, cabe ao Colorista Automotivo
reger o trabalho de modo que nada saia do tom.
Sabendo disso, a Sherwin-Williams Divisão Automotiva – líder de mercado no segmento –
resolveu dar uma “cor nova” ao nosso calendário: a partir de 2022, o dia 21 de março passará a ser
celebrado por nós como o Dia do Colorista Automotivo.
Desde já, deixamos aqui nossos parabéns a esses profissionais. Quando entregamos as melhores

sherwin-auto.com.br

tintas ao mercado, temos a certeza de que estão em boas mãos.

SHE00222_Dia do Colorista Anúncio_04_26x33.indd 1
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Tinta para Piso agrega segurança e valor
aos ambientes internos e externos
Proteção, durabilidade e alta resistência ao tráfego é o tripé obrigatório nas soluções da categoria que são de
grande utilidade e aplicabilidade em áreas como quadras esportivas ou pista de cooper, calçadas e quintais,
faixas de pedestre, vagas de estacionamento, entre outras, seja no comércio, residência ou na indústria. E
o produto mostra a sua versatilidade ao promover também decoração e embelezamento de superfícies em
ambientes internos e externos, além da praticidade de ser uma maneira rápida para renovar o espaço
Por Gabriela Lozasso
Tintas para piso são essenciais em vários
quesitos, principalmente em oferecer segurança e proteção, além de valorizar e garantir um piso bonito. Conforme ressalta Adilson
Cesar Demathe, gerente de vendas e marke
ting da WEG Tintas, é de extrema importância ambientes bem cuidados que garantem
maior segurança às pessoas que transitam,
lembrando que existe uma grande variedade
de tintas nessa categoria para atender cada
necessidade, como as tintas antiderrapantes
aos ambientes em que o piso original é escorregadio, como por exemplo, as rampas de
acesso; assim como tintas que servem para
18 março_2022

sinalizar áreas de tráfego e estacionamento
em ambientes internos e externos. “Essas tintas também têm a função de proteger o substrato contra as ações do tempo e noto que é
um produto que têm evoluído em performance, com o aumento de durabilidade e resistência à lavabilidade”, acrescenta Demathe.
Alessandra Soares, do departamento de mar
keting da Tintas Maza, concorda que hoje os
produtos disponíveis no mercado apresentam
uma durabilidade muito maior, e cita também
a variedade de cores e de acabamentos.
Para Marcos Pelegrini, do Departamento
de Pesquisa e Desenvolvimento da Brasilux,

um dos principais atrativos das tintas para pisos, além das citadas acima, é a possibilidade
de inovar um ambiente com qualidade a um
baixo custo e, em alguns casos, é a possibilidade de acompanhar a tendência dos produtos considerados ecologicamente corretos,
baseados em formulações à base de água.
“Acredito que a categoria está em plena evolução e o que mais pesa na escolha do consumidor é a relação custo x benefício que inclui
fatores como praticidade na aplicação, facilidade de limpeza, durabilidade e resistências
às intempéries”, destaca Pelegrini. Rafael Fer
reira, gerente comercial da Montana Química,

compartilha da mesma opinião e afirma que é
preciso lembrar que o consumidor está cada
vez mais exigente em relação aos produtos
desta categoria. “Características antes consideradas secundárias passam a figurar como
decisivas para a compra, como a tecnologia
utilizada, facilidade de aplicação, cobertura
e rendimento satisfatórios e, claro, o custo x
benefício e a questão ambiental: um produto
ambientalmente amigável, com baixo teor de
VOCs e odor durante e após a aplicação tem
vantagem sobre concorrentes”, reitera Ferreira ao comentar que tanto as tintas quanto
os vernizes para piso são fundamentais e jus/jornaldopintor
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tifica isso ao pontuar o que pode acontecer
com a ausência destas soluções: “um piso de
madeira, por exemplo, sem a devida proteção
pode, com o tempo e com a própria passagem
das pessoas, descascar, embolorar e até soltar farpas. Os pisos sem essas camadas superficiais também tendem a oferecer maior
risco de acidentes, como escorregões”.
E Cleverson José Salasar, gestor indus
trial e P&D da Ciacollor, constata que as tintas de piso possuem as funções de redução
de absorção de água pelo substrato aumentando a durabilidade; e reforça que o uso do
produto na demarcação de ambientes os deixa mais organizados e seguros, em especial,
em áreas onde trafegam pessoas e veículos.
Crescimento da categoria
Gilmar Torres, analista de produtos da di
visão arquitetônica da Tintas Renner by PPG,
nota que o segmento de tintas para piso está
em pleno desenvolvimento e atraindo um
maior interesse do consumidor. Ao considerar a importância das tintas para pisos dentro do mercado, Agnaldo Robson da Silva,
químico da Linha Imobiliária da Tintas Brazi
lian, também comenta que a categoria cresceu muito nos últimos anos com novas matérias-primas, visando custos mais competitivos e maior performance. Patrícia Perei
ra, gerente de marketing de produto da Su
vinil, faz uma análise dos últimos dois anos,
quando a decoração ganhou uma importância maior na vida das pessoas e começaram
a ver a casa como uma extensão de sua existência: “ambientes como sacada, quintal, garagem – antes esquecidos – passaram a receber nova roupagem com cor, detalhes e
ainda mais personalidade. Neste contexto,
os pisos ganharam destaque e apareceram
como mais um espaço que merece atenção
e que pode ser transformado”. Nesse mesmo caminho, Patrícia Haither, líder de produ
tos da Futura, acredita que a pintura de piso
também significa “colorir vidas”. Para ela, na
decoração, a tinta para piso tem um papel de
“arremate” da obra. “Por mais bonita que a
pintura tenha ficado, quando a tinta para piso
é aplicada em áreas cimentícias, a valorização é imediata, com aspecto bonito e limpo”,
considera a líder de produtos. E Alex Mineto,
gestor e químico responsável da Grafftex,
acrescenta que, de fato, a pintura de piso valoriza e renova o ambiente que normalmente pode estar sujo, sem cor e desgastado pelas intempéries.
Já a praticidade é ressaltada por Antonio
Carlos de Oliveira, gerente de assistência téc
nica da Universo Tintas. Ele lembra que, ao invés de trocar todo o piso e enfrentar quebra-
quebra, poeira e todos os percalços de uma
reforma, uma maneira rápida para renovar
o espaço é usando a tinta para piso, que dá
nova cor ao revestimento, mudando completamente o estilo da decoração em diversos
ambientes. Katiucia Jung, analista de desen
volvimento de produto da Killing, ressalta que,
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além disso, a tinta para piso no geral cumpre
a tarefa de sinalizar áreas como quadras poliesportivas e estacionamentos e, realmente, promove a possibilidade de revitalização
do ambiente sem o envolvimento de grandes
gastos com trocas de piso, oferecendo mais
praticidade ao consumidor.
Atender as atuais exigências do mercado
Jorge Holanda, gerente de relaciona
mento técnico do Grupo Iquine, percebe que
o mercado está cada vez mais em busca de
tintas de baixo odor e impacto ambiental,
além da fácil aplicação; já para Gláuria Vaz,
supervisora de marketing, da Argalit, a evolução técnica dessa categoria sempre está
ligada a durabilidade do produto, em busca de aumentar resistência ao tráfego de
pessoas, carros e às intempéries. Na análise de Florência Ordoñez, gerente de marke
ting – Produtos para Exterior da AkzoNobel,
e de Carlos Thurler, gerente de marketing da
Lukscolor, para o pintor é fundamental que
o produto proporcione facilidade na aplicação e boa cobertura, possibilitando ao profissional executar o trabalho de forma mais
eficiente e rápida; Fabiana Cristovão, geren
te de marketing da Tintas Alessi, concorda e
menciona que, do lado do consumidor final,
é esperada superresistência, excelente acabamento e cores duradoras. Herlon Pereira,
coordenador de marketing da Luztol, atenta
que a tinta piso deve ser mesmo de aplicação fácil e, além de excelente cobertura, cita
a secagem equilibrada, assegurando a entrega de superfícies sem manchas.
E quando chega a hora do profissional
“colocar a mão na massa”, o gerente técnico
Unidade Revenda da Anjo Tintas, Filipe Frei
tas Zuchinali, salienta que, para ter o resultado esperado, é importante a preparação da
superfície, porque esse cuidado vai garantir os
atributos da tinta piso. Ao concordar, Argemi
ro Sanches, gerente de produtos da Eucatex,
acrescenta que na preparação de superfície
deve-se verificar e fazer uma análise do estado geral dos pisos a serem pintados.
Vale salientar que a indústria também
precisa de pintura e, neste caso, Kelly Mar
ques Lima, supervisora de marketing da Tin
tas Solventex, informa que a tinta para piso
precisa garantir impermeabilidade e resistência mecânica, aumentando a vida útil da
superfície, principalmente devido à circulação e movimentação de maquinários. Nesse
contexto, ela cita as tintas epóxi que contam
com excelente resistência ao intemperismo
e agressão física e química. “Essas são algumas das razões para a popularização das tintas e revestimentos epóxi para piso, que ganham cada vez mais espaço nas indústrias,
residências, comércios e outros ambientes.
A cor é também um valioso auxílio para a obtenção de sinalização, seja delimitando áreas,
fornecendo indicações ou alertando para as
condições de segurança do ambiente”, constata Kelly. Segundo ela, a alta demanda destes

produtos também fez crescer a profissionalização da mão de obra qualificada para esses
trabalhos, o que, em sua análise, abre portas
para criar ainda mais produtos que atendam
o mercado de tintas para piso. “O epóxi autonivelante, por exemplo, é um produto que ganhou espaço por sua praticidade frente às alternativas convencionais”, revela.
Eulália Ramos, gerente de marketing da
Qualyvinil, diz que pintar o chão de um ambiente é uma das tendências que vieram com
força total e, seja no lar ou indústria, traz beleza e cuidado; e Tatiane Firmino, coordenadora
de portfólio da Hydronorth, conclui que o interessante das tintas para piso é justamente o
acabamento que se consegue, pois, o piso torna-se uma superfície única, sem recortes, o
que facilita a higienização do local, traz maior
e segurança e, acima de tudo, beleza.
Confira nessa matéria as opções de tintas
para piso que irão atender a sua necessidade.
Boa leitura!
A Tintas Alessi destaca alguns produtos
como o Alessi Pisos Premium que, segundo
a empresa, foi especialmente desenvolvido
para quem busca uma tinta com super resistência à abrasão e ao tráfego de pessoas.
“Sua formulação de altíssima qualidade oferece grande resistência aos rigores do sol e

da chuva, além de alto rendimento, excelente aderência e cobertura”, diz Fabiana Cristovão, gerente de marketing ao considerar que
é a tinta ideal para aplicação sobre superfícies externas e internas de pisos cimentados
em quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias, áreas de lazer, demarcações
de garagens, pisos comerciais e outras áreas de concreto rústico. “Ela possui fácil aplicação e rápida secagem, além de excelente
aderência aos mais diferentes tipos de superfícies”, adiciona a gerente. Alessi Pisos
Premium é apresentado no acabamento fosco suave, que confere baixo nível de brilho; e
no acabamento semibrilho com partículas
antiderrapantes para garantir segurança e
facilidade na limpeza.
Outro produto na linha de pisos é o Alessi Suprafort que, de acordo com a fabricante, tem alta performance oferecendo ultrarresistência com alto brilho aos pisos de garagens de condomínios, varandas, calçadas,
áreas de lazer, quadras, pisos comerciais e
outras superfícies de pisos rústicos em áreas internas e externas. Conforme explica Fabiana, essa tinta possibilita aplicação em pisos usinados quando aplicado Alessi Fundo

Epoxi e, seguindo os procedimentos de tratamento de superfície, conforme indicações
da embalagem, proporciona até 3 vezes mais
resistência, durabilidade e alta aderência,
além de alta cobertura.
A gerente destaca também o Alessi Viafort, produto de alta performance e informa
que o produto oferece ultrarresistência com
acabamento fosco para pintura, demarcação
e sinalização de pisos de garagens de condomínios, varandas, calçadas, áreas de lazer,
quadras, pisos comerciais e outras superfícies de pisos rústicos em áreas internas e
externas. Também possibilita aplicação em
pisos usinados quando aplicado Alessi Fundo Epoxi, sendo que a película flexível deste
produto proporciona excelente durabilidade,
secagem ultrarrápida, excelente resistência
abrasiva, além de alta cobertura.
“A Tintas Alessi desenvolveu soluções
práticas para quem quer um piso protegido
e que suas cores também façam parte da
composição do ambiente, isso porque trabalhamos com cores e sistema de cores na linha de pisos base água e também cores nas
linhas de base solvente. No último ano, lançamos na linha base solvente as linhas pisos
fosco e alto brilho, estes dois lançamentos
foram analisados e formulados para atender
o consumidor que quer alto brilho e uma proteção 3 vezes mais resistente que um piso
convencional. Também tivemos o lançamento na linha do epóxi, Fortepóxi Multissuperfícies, que possibilita a pintura de pisos, como
concreto, azulejos, superfícies metálicas e
madeiras não resinosas”, resume Fabiana.
A Anjo Tintas possui em linha a Tinta
Acrílica Premium Piso Novo e informa que o
produto garante alta resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e carros. Segundo o gerente técnico Unidade Revenda, Filipe
Freitas Zuchinali, é um produto que oferece
boa cobertura, rendimento e secagem rápida, podendo ser aplicado em superfícies internas e externas de fibrocimento, pisos cimentados, concreto e pisos cerâmicos com
acabamento fosco.

Outra opção na linha é o Esmalte Epóxi
PDA Clássico, tinta de acabamento poliamida, de dois componentes e baixa espessura.
Zuchinali explica que esse produto, depois
de seco, proporciona uma película com excelente aderência em diversas superfícies,
além de alto brilho, alta dureza e resistência à abrasão e umidade. Pode ser aplicado em banheiros, quadras esportivas, cozi/jornaldopintor
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nhas, refeitórios, hospitais, oficinas e entre
outras superfícies; e é indicado para aplicação em estruturas metálicas em geral, madeiras, pisos cimentados, paredes de alvenaria, pisos cerâmicos esmaltados e azulejos.
“Caso o substrato a ser aplicado seja galvanizado, alumínio, zincado ou qualquer substrato muito liso, aplicar o Wash Primer para
promover boa aderência”, avisa.
A Argalit oferece o Elit Pisos e Fachadas, tinta desenvolvida para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente, e que, segundo a empresa, é indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, áreas
de recreação, muros e fachadas. De acordo
com Gláuria Vaz, supervisora de marketing, é
um produto que tem grande poder de cobertura, alta durabilidade e é resistente ao tráfego de pessoas, carros e às intempéries quando aplicada sobre superfícies corretamente
preparadas e conservadas.

“Este produto passou por um rigoroso
controle da qualidade e mantém as suas características, desde que corretamente utilizado e armazenado”, menciona Gláuria ao
reforçar que a Elit Pisos e Fachadas foi especialmente desenvolvida para pisos cimentados, indicada para quadras poliesportivas,
demarcação de garagens, pisos comerciais,
áreas de recreação e o seu maior diferencial
é que também pode ser usada em muros e
fachadas.
A Brasilux possui duas opções de tintas para piso: linhas Braspiso e Ecolux. Marcos Pelegrini, do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, revela que Braspiso é
uma tinta acrílica premium à base de água,
especialmente desenvolvida para pisos, disponível nos acabamentos fosco e acetinado. “Essa tinta para piso da Brasilux oferece
características de aplicação superiores que
se traduz em economia de tempo e dinheiro, boa cobertura e alastramento. Isso significa que a tinta será aplicada com menor
número de pinceladas, demãos e retoques,
proporcionando uma aparência uniforme e
com menos respingos. Por todas essas vantagens, é uma tinta que possui um excelente custo x benefício, pois usa-se menos tinta
para cobrir o mesmo espaço, ou seja, o rendimento é muito maior”, destaca Pelegrini.
No caso do Ecolux, é um epóxi monocomponente à base de água que, segundo a
empresa, possui baixo odor, alta resistência
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à abrasão e é fácil de limpar, sendo indicado
para pintura de quadras poliesportivas, devida sua alta durabilidade em ambientes com
maior atrito. Também pode ser usado em pisos de áreas de uso intenso como áreas industriais e pisos cimentados em geral.

to e baixo nível de respingo, sendo indicada
para aplicação em pisos de áreas internas e
externas como: cimentados, quadras esportivas, calçadas, estacionamentos, entre outros.
Os produtos Piso Extreme estão disponíveis
nas cores: Amarelo Demarcação, Azul, Branco, Cinza, Cinza Chumbo, Concreto, Marrom,
Preto, Verde e Vermelho.

como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas,
calçadas, escadarias, áreas de lazer e cimentadas protegendo essas áreas da ação do sol,
chuva e também do desgaste causado por
atrito decorrente do uso massivo. O produto
possui acabamento fosco, promete ótima cobertura e está disponível em 10 cores.
A Tintas Eucatex destaca para pisos a Ultra Piso Tinta Acrílica Premium e a Extra Piso
Tinta Acrílica Premium. Conforme explica o
gerente de produtos, Argemiro Sanches, a primeira possui acabamento semiacetinado que

Segundo Pelegrini, os dois produtos podem ser aplicados em superfícies externas
e internas, têm excelente resistência ao desgaste provocado por atrito-tráfego de pessoas ou carros e ao intemperismo. “Além disso,
são de fácil aplicação, têm secagem rápida,
proporcionam durabilidade superior aos pisos e são produtos ecologicamente corretos
que não prejudicam o meio ambiente e nem
os aplicadores”, completa o especialista ao
citar que ambos podem ser utilizados em
quadras poliesportivas, escadas, passarelas,
garagens, pisos de cerâmica porosa, calçadas, etc.; mas também são indicados para o
uso doméstico por aqueles consumidores
que preferem maior rendimento e durabilidade na pintura de seus imóveis em construção ou em reformas.
A Tintas Brazilian oferece a Tinta Acrílica Piso Dura +, indicada para superfícies internas e externas de pisos cimentados, pisos
comerciais, área de lazer, calçadas, demarcações de garagem e outras áreas de concreto rústico. Agnaldo Robson da Silva, quí-

mico da Linha Imobiliária, salienta que o produto foi especialmente desenvolvido para
conferir alta cobertura, fácil aplicação, excelente rendimento, alta resistência à abrasão e às intempéries, garantindo desta forma
longa durabilidade e tranquilidade ao consumidor após sua utilização. Piso Dura + está
disponível em 10 cores prontas.
A Ciacollor disponibiliza ao mercado duas
linhas de Tinta Piso à base de água, uma delas é a linha Piso Extreme que tem dois tipos
de acabamento: fosco e semibrilho. Cleverson
José Salasar, gestor industrial e P&D, explica
que essa linha possui excelente resistência
ao atrito, cobertura, rendimento, acabamen-

Outro destaque da Ciacollor é a linha
Ciapiso, no acabamento fosco; e também a
Resina Acrílica Base Solvente Brilhante. A
Ciapiso compreende a Tinta Piso Standard
da marca que, segundo Salasar, possui ótima
resistência ao atrito, cobertura e acabamento, sendo indicado para aplicação em pisos
rústicos. Está disponível nas cores: Branco,
Cinza, Cinza Chumbo, Concreto, Preto, Verde
e Vermelho.
Já a Resina Acrílica Base Solvente Brilhante é uma resina acrílica brilhante indicada para aplicação em pisos cimentados, telhas cerâmicas, de concreto, de amianto, pedras naturais, tijolos à vista e concreto aparente. Disponível nas cores Cinza, Cinza Claro,
Azul, Verde, Concreto, Vermelho Óxido, Grafite
e Incolor, é um produto indicado para embelezar e proteger as superfícies sujeitas ao tráfego de pessoas.
A AkzoNobel, através da marca Tintas Co
ral, destaca a Coral Pinta Piso que, de acordo
com Florência Ordoñez, gerente de marketing – Produtos para Exterior da AkzoNobel, é
uma tinta que entrega a melhor performance
e maior rendimento na categoria, com rendimento de 170 m² nas latas de 18 litros para os
tons de cinza e concreto (principais cores de
venda na categoria), além de preto, verde e
azul; e 70 m² nas cores branco, amarelo e tons
de vermelho. “Além disso, testes de laboratório realizados recentemente mostraram que a
resistência à abrasão da Coral Pinta Piso é superior ao principal concorrente no mercado”,
completa Florência.

Segundo a fabricantes, Coral Pinta Piso
é resistente a circulação de pessoas e tráfego de veículos e pode ser aplicada em locais

confere à tinta uma menor pega de sujidade,
alta aderência, ótima cobertura e durabilidade superior. Já no Extra Piso são pontuados diferenciais como o acabamento fosco, alta cobertura, durabilidade e resistência.
A Futura trabalha com a Tinta Acrílica
Fosca para Piso Futura que, segundo Patrícia
Haither, líder de produtos, é conhecida por sua
cobertura e resistência incomparável ao atrito. Com acabamento fosco, é um produto indicado para áreas externas e internas, podendo
ser aplicada com máquina airless que ajuda
no bom desempenho do produto e ainda melhora o tempo de trabalho do pintor.

“Todas as instruções para aplicação com
pintura mecanizada estão na bula do nosso
produto. Também disponibilizamos uma bula
falada, para facilitar o entendimento durante
a obra e acessar o site www.futuratintas.com.
br ou o canal Futura Tintas no Youtube”, avisa
e conclui Patrícia.
A Grafftex possui em sua linha a Graf
ftex Pisos & Quadras Fosco e o Grafftex Pisos & Quadras Semi Brilho Anti Derrapante,
que são tintas acrílicas premium, de acabamento fosco ou semibrilho, à base de água
desenvolvidas especialmente para pisos e
cimentados internos e externos, pinturas novas ou repinturas.
Alex Mineto, gestor e químico responsável,
informa que é uma linha indicada para pintu/jornaldopintor
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“É um produto de alta lavabilidade, facilitando a limpeza dos ambientes no dia a dia
e além de ser resistente a intemperismo e
fungos, possui ótima durabilidade, proporcionando beleza e proteção para pisos cimentados”, conclui.

das em cores prontas e, no caso da Diapiso,
ainda está disponível em base do sistema
Icores em mil opções de cores de tons fortes. A Diapiso e a Hpiso são indicadas para
demarcações de garagens, quadras poliesportivas e pistas de cooper em ambientes internos e externos.

ras de quadras poliesportivas, escadarias, calçadas, áreas de lazer, pisos comerciais e demarcação de garagens, com intuito de proteger contra o desgaste e embelezar a área.

O produto está disponível nas cores: Branco, Cinza, Cinza Chumbo, Concreto, Marrom,
Castor, Amarelo, Amarelo Demarcação, Preto,
Verde, Vermelho, Vermelho Segurança e Azul.

A Hydronorth possui o Novopiso Tinta
Acrílica Premium que é uma tinta disponível no acabamento fosco, formulada especialmente para pintura, proteção e embelezamento de pisos. Segundo Tatiane Firmino,
coordenadora de portfólio, o produto confere
alto poder de aderência nos mais diversos tipos de substratos elevando a durabilidade da
pintura. “Seu alto rendimento e sua excelente
resistência a limpeza são outras características que fazem do Novopiso a melhor opção
em tintas para piso”, afirma a coordenadora.

A Luztol tem em sua linha a Tinta Acrílica
Premium Piso Fosco que, conforme pontua
Herlon Pereira, coordenador de marketing,
confere à superfície aplicada poder antiderrapante, alta resistência à abrasão e intempéries, fácil aplicação e um bom acabamento. “Além disso, possui rendimento surpreendente, com excelente cobertura e baixo odor
até sua secagem”, acrescenta Herlon ao informar que devido a alta resistência ao atrito gerado por tráfego intenso, é um produto
indicado para quadras poliesportivas, calçadas, garagens, estacionamentos e outras superfícies de concreto.

Outra opção na linha é o Super NovoPiso
Tinta Acrílica Premium, que de acordo com
a empresa é uma tinta antiderrapante com
altíssima resistência, pois é voltada especialmente para pintura e proteção de pisos
que sofrem desgaste severo. Tatiane informa
que esse produto oferece alto poder de aderência nos mais diversos tipos de substratos
elevando a durabilidade da pintura e, entre
suas principais características, está a facilidade de limpeza e a excelente resistência.
“Super Novopiso é a melhor opção em tintas
para piso que necessitem de uma proteção
elevada e está disponível no acabamento semibrilho”, reforça.
Ambos são indicados para aplicação em
pisos porosos em geral em áreas internas e
externas.
O Grupo Iquine produz três tintas com indicação para pisos. Com a marca Iquine, são
destacadas a Diapiso e a Diepóxi Multisuperfícies Base Água, e com a marca Hidracor
tem a Hpiso. Jorge Holanda, gerente de Relacionamento Técnico do Grupo Iquine, explica que os produtos Diapiso e Hpiso são tintas
acrílicas de ótima resistência, que possuem
quartzo em sua composição, aumentando
assim sua resistência ao atrito e ao tráfego
de pessoas e veículos em pisos cimentícios.
Ambas são de acabamento fosco, produzi24 março_2022

Sobre a Diepóxi Multisuperfícies, é uma
tinta epóxi base água monocomponente que,
segundo Holanda, apresenta baixo odor e ótimo acabamento brilhante, além de ter grande resistência, durabilidade e ação antimofo.
“Depois de seco, o produto forma uma película com ótima dureza, repelente a água e de fácil limpeza”, revela o gerente ao informar que
é uma solução indicada para superfícies externas e internas de azulejos, pisos de concreto, reboco com massa acrílica, concreto, pastilhas, vidros, aço carbono previamente preparado, aço galvanizado, alumínio e superfícies
de madeira previamente preparadas.
A Killing destaca a Kisacril Tinta Piso e informa que possui importante função antiderrapante, sendo indicada para a pintura externa
e interna de pisos cimentados de quadras poliesportivas, áreas de lazer, escadas e outras
superfícies de concreto ou repinturas de pisos

cimentados que necessitam de acabamento
resistente e com ótima aderência. Segundo
Katiucia Jung, analista de desenvolvimento de
produto, a aplicação de Kisacril deve ser feita
com rolo ou pincel, observando a devida preparação da superfície.
A Lukscolor tem em linha o Lukspiso
Acrílico Premium Plus que, conforme informa Carlos Thurler, gerente de marketing, é um
produto fácil de aplicar, seca rápido e apresenta cobertura e rendimento superior. “Com
Suave Perfume, proporciona conforto e bem-
estar, permitindo a sua permanência no ambiente do início ao fim da pintura”, reforça
Thurler ao acrescentar que Lukspiso é superaderente e ultrarresistente à ação do tempo
e ao desgaste provocado pelo tráfego constante de pessoas e carros.

Outro destaque da marca é a Tinta Acrílica Premium Piso Acetinada que, além das características de resistência, cobertura e poder
antiderrapante inerentes às tintas para piso,
soma à sua formulação os benefícios da tinta acrílica acetinada: um discreto brilho que
evita diversas manchas superficiais, como
de mãos, calçados e um filme menos poroso,
que acumula menos sujeira e permite limpeza mais fácil que aquela oferecida no acabamento fosco.
A Maza Piso Premium, da fabricante Tin
tas Maza, é uma tinta acrílica que, segundo
Alessandra Soares, do departamento de mar
keting, possui alta qualidade e desempenho,
máxima cobertura e rendimento, sendo inodora e de secagem rápida, sendo apresentada
no acabamento acetinado.

A Montana Química oferece seu Verniz
para Piso à base de água para utilização em
pisos de madeira em ambientes internos,
como residências e escritórios. O Verniz para
Piso Montana está disponível nas versões fosca, acetinada e brilhante, e como diferenciais,
Rafael Ferreira, gerente comercial pontua
odor reduzido porque é à base de água, além
do baixo teor de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC). “Isso é positivo tanto aos profissionais que o aplicam quanto às pessoas que estão ao redor. Pode ser aplicado em áreas de
baixa circulação de pessoas (monocomponente)”, reforça o gerente ao acrescentar que
é um produto com excelente rendimento e
pode ser aplicado em todos os tipos de madeira maciça, laminados e tacos.

Outra opção na linha da Montana é o Osmocolor Deck Antiderrapante, stain antiderrapante indicado para oferecer maior segurança às pessoas que circulam em saídas
de decks de piscina e demais áreas onde há
risco de quedas e escorregões. “O produto
é um stain preservativo composto por base
solvente, pronto para uso e podendo ser aplicado diretamente sobre a madeira, obedecendo ao número de demãos das instruções
de uso, possuindo acabamento acetinado na
cor castanho. É um produto que tem como
objetivo exatamente evitar acidentes, ao proporcionar maior atrito ao substrato, além de
embelezar a madeira”, menciona o executivo.
Já o Osmocolor Stain UV Deck é um stain
preservativo de alta performance indicado
para aplicação em madeira de ambientes externos com intensa exposição aos raios ultravioletas. Tem acabamento acetinado que protege e realça os veios, desenhos e a tonalidade natural da madeira e pode ser aplicado em
ambiente externo e interno. Segundo Rafael,
é uma solução para proteger a madeira contra os raios ultravioletas e conferir ao material um tom mais nobre. “O produto está registrado no IBAMA como stain preservativo com
ação prolongada de proteção contra fungos
que mancham e diminuem a vida útil da madeira”, avisa. Osmocolor Stain UV Deck é ideal para ambientes externos ou internos com
estruturas de madeira aplainadas, lixadas ou
rústicas, como decks de piscina, móveis de
/jornaldopintor
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jardim, cercas, pergolados, portões, portas,
janelas, beirais, forros, estruturas de telhado,
gazebos, varandas, móveis rústicos, guarda-
corpos, entre outros.
A Qualyvinil tem o Pisos & Quadras Qua
lyvinil, tinta acrílica para piso que, segundo
Eulália Ramos, gerente de marketing, possui excelente durabilidade e aderência, indicado para áreas internas e externas. “O produto é apresentado no acabamento fosco, e

também garante ótimo poder de cobertura e
grande resistência para tráfego de pessoas e
veículos”, assinala Eulália ao pontuar que ele
foi desenvolvido para pisos e quadras, sendo a tinta ideal para pintura de áreas de lazer, quadras poliesportivas de cimento, pisos
cimentados, lajotas cruas, escadas, varandas
e calçadas.
A Tintas Renner by PPG possui uma linha
específica para a categoria, que é o produto
Pisos, relançado no último ano. Trata-se de
um acrílico premium que ganhou novo visual,
novas cores e é indicado para pisos cimentados, varandas, calçadas, escadas, áreas de
lazer e comerciais, além de demarcações
em espaços de concreto rústico. Segundo

Gilmar Torres, analista de produtos da divisão
arquitetônica, é uma tinta com alta durabilidade e resistência para suportar os efeitos
da abrasão e o tráfego de pessoas e carros,
possui secagem rápida, sendo possível realizar três demãos em um período de oito horas
e meia. “Nós, da Tintas Renner by PPG, estamos sempre atentos e observando as evoluções em termos de tendências, aplicando e
realizando a melhoria contínua em nossos
produtos”, assinala.
A Solventex Tintas disponibiliza ao mercado uma linha completa de Tintas Epóxi para
Piso, com produtos de média e alta espessura, além do autonivelante, todos são produtos
que fazem parte da Linha Industrial Especial
Solventex. Kelly Marques Lima, supervisora
de marketing, explica que as tintas epóxi bi/jornaldopintor

componentes proporcionam maior durabilidade ao substrato aplicado, impermeabilidade e excelente resistência a ácidos, solventes
e abrasivos em geral. “São fáceis de aplicar e
oferecem curto tempo de cura, com cobertura uniforme, facilitando a limpeza e manutenção”, assinala.

Ela cita alguns produtos da linha, como a
Tinta Epóxi para Piso Autonivelante Solventex, revestimento monolítico (sem emendas)
que garante piso plano e superfície nivelada,
sendo capaz de atingir uma camada de até
1.000 micrômetros com apenas uma demão
do produto, garantindo excelente proteção
ao substrato e indicado para locais com manuseio de cargas pesadas e estabelecimentos com alta circulação. Outra opção mencionada é a Tinta Epóxi para Piso Média Espessura Solventex para pintura de pisos e
concretos regulares com manuseio de cargas médias e com alta resistência química,
aumentando a durabilidade do piso e facilidade de limpeza. Já a Tinta Epóxi para Piso
Alta Espessura também é para pinturas de
pisos e concretos regulares, porém, com manuseio de cargas pesadas em instalações industriais e comerciais.
Segundo Kelly, a Linha Epóxi para Piso da
Solventex garante acabamento liso e está disponível em diversas cores, o que permite uma
ampla variedade de aplicações com acabamentos acetinados ou brilhantes.
Entre as tintas para pisos da Suvinil são
destacados Suvinil Pisos, Super Epóxi e o Suvinil Piso Cimento Queimado, que podem ser
utilizadas em diversos tipos de superfícies,
dependendo da necessidade de cada espaço e do perfil do consumidor. O Suvinil Piso
Cimento Queimado apresenta a qualidade do
cimento queimado para as paredes, e agora
também é aplicado para pisos. “Com alta resistência, o produto pode ser aplicado em
áreas internas, externas e que molham, uma
vez que o Kit Resina Piso (composto por Resina e Catalisador) impermeabiliza a superfície e evita o escorregamento. A solução também oferece a facilidade de não ter que que-

brar o piso existente antes da aplicação, resultando em uma superfície sem juntas, uma
vez que não é necessário utilizar rejunte”, informa Patrícia Pereira, gerente de marketing
de produto.
Já o Suvinil Pisos é ideal para diversos tipos de superfícies e ambientes como garagens, calçadas, quadras, áreas de lazer, escadas, concreto, pisos cimentados e cerâmicos
foscos. Patrícia garante que o produto tem
alta aderência e é bastante resistente para
garantir durabilidade em áreas com tráfego
intenso de pessoas e automóveis.
E o Suvinil Super Epóxi é o esmalte à base
solvente da marca que combina duas características essenciais: resistência à água e
umidade com alta aderência, sendo indicado
para uso em ambientes internos e externos
com diferentes materiais, como reboco, concreto, azulejos, pisos, superfícies metálicas e
madeiras não resinosas. A fabricante assegura que é fácil de limpar e a superfície não perde a cor nem o brilho com o tempo. Está disponível na cor branca.
A Universo Tinta Piso Premium, desenvolvida pela fabricante Universo, é uma tinta acrílica de acabamento fosco à base
de água e, segundo a empresa, é indicada
para pintura interna e externa de pisos cimentados porosos, calçadas, quadras poliesportivas, escadas de concreto, estacionamentos, pisos comerciais, entre outros. Antonio Carlos de Oliveira, gerente de Assistência Técnica, afirma que o produto possui ótimo poder de cobertura, secagem rápida, excelente alastramento e ótima retenção a solidez da cor. “É também de fácil aplicação,
com ótima resistência a abrasão e aos efeitos do sol, da chuva e da alcalinidade, quando aplicada sobre superfícies corretamente
preparadas. Disponível em 12 cores.

Outra opção na linha é Universo Tinta
para Assoalho Premium, tinta sintética que,
de acordo com a fabricante, é considerada
de ótima resistência ao tráfego de pessoas.
Possui acabamento brilhante e secagem rápida, sendo indicada para pintura de superfícies externas e internas em assoalhos de
madeira em geral. Disponível nas cores amarelo e vermelho.
A WEG Tintas possui uma linha profissional de tintas epóxi para piso, focada em soluções de alta performance para as mais diversas aplicações, sejam elas para tráfegos
de pedestres, aplicações em grandes em-

preendimentos residenciais (prédios e condomínios), comerciais (shoppings, oficinas,
varejos, etc.) e industriais. A Linha Profissional de tintas para pisos é composta de seladores, primers reparadores e acabamentos,
que juntos proporcionam ao piso características de alta espessura, impermeabilidade,
alta resistência física, química e à abrasão,
facilidade na manutenção, alta durabilidade,
além do acabamento estético ter excepcional visualização.
Entre os destaques em produtos estão
W-POXI SRS 301, W-POXI PRR 301 e o W-POXI HBA 301. Conforme explica Adilson Cesar
Demathe, gerente de vendas e marketing, o
primeiro é um verniz selante bicomponente,
sem adição de solventes, para uma rápida liberação de áreas e continuidade de serviços
em 3 horas. “Ele promove aderência em superfícies de concreto e cimento amianto, assim como reduz a absorção excessiva ou irregularidades do acabamento quando aplicado
sobre substratos porosos”, assinala.

No caso do W-POXI PRR 301, Demathe informa que, com a aplicação deste produto,
os problemas com pequenos defeitos em pisos, como fissuras e trincas, cavidades, furos
e os locais agredidos por ações mecânicas
podem ser regularizados. Segundo o gerente, a composição à base de epóxi-poliamina
com a adição de sílica e sem solventes permite uma aplicação de altos sólidos e em altas espessuras por demão; e acrescenta que
é um produto de fácil aplicação feita através
de rodos ou desempenadeiras dentadas de
aço. Essa solução também possui a característica de rápida liberação dos serviços em
3 horas para continuidade da aplicação do
acabamento
O W-POXI HBA 301 caracteriza-se por
ser um acabamento de alta espessura, autonivelante e de um excelente desempenho, graças a sua elevada resistência mecânica, abrasiva e química. Demathe revela que a película protetora de alta cobertura deste produto, embeleza o ambiente pelo
seu alto brilho, facilitando muito a limpeza.
“Outra grande vantagem desta tinta está na
disponibilidade de variadas cores, embalagens e excelente cobertura”, diz o gerente
ao informar que este produto também está
disponível no sistema tintométrico WEG e
é indicado em locais de tráfegos médios
e pesados, e também para proteção de pisos industriais como oficinas, condomínios,
estacionamen
tos de shoppings, pisos de
concessionárias e indústrias.
2022_março 25

› › posição ‹ ‹

› › novidade ‹ ‹

Tintas Renner by PPG anuncia
novo gerente nacional de vendas
para Tintas Arquitetônicas
Fabiano Andrade de Araújo assumiu a posição no início deste
ano com a missão de liderar o crescimento da força de vendas
da companhia para o segmento em todo o País

Foto: Divulgação Tintas Renner by PPG

A Tintas Renner by PPG anunciou Fabiano Andrade Araújo como novo gerente nacional de vendas para Tintas Arquitetônicas.
O profissional iniciou sua carreira na companhia em 2019, quando ocupou o cargo de
gerente regional de vendas para o Rio Grande do Sul, quando liderou a equipe comercial
nas iniciativas de abertura de novos clientes,
gestão de contas-chave e construção civil,
promovendo um aumento expressivo do engajamento da equipe e adesão aos atributos
do programa Jeito PPG na organização. No
início deste ano, o gestor foi promovido para

assumir a liderança do time comercial para o
segmento arquitetônico em todo o País.
O novo gerente é bacharel em Adminis
tração de Empresas pela Ulbra e possui mes
trado em Patologias das edificações pela Uni
sinos. Araújo tem uma vasta experiência em
gerenciamento de vendas, com passagens
por empresas como Philip Morris, Amanco/
Mexichem, FCC e Akzo Nobel. O profissional assume a nova posição nacional da PPG
com a missão de liderar toda a organização
de vendas do segmento de Tintas Arquitetônicas da companhia rumo a um crescimento
rentável e constante em todo o Brasil.
“Me sinto honrado pela confiança depositada pela empresa e muito feliz por esse
momento especial da minha trajetória profissional. É um grande desafio liderar o time
comercial para negócios arquitetônicos da
companhia em âmbito nacional, mas visua
lizo excelentes oportunidades de crescimento do segmento para este ano. Irei trabalhar com muita determinação, junto de
toda a nossa força de vendas, para que possamos alcançar os resultados e o crescimento que traçamos como meta para 2022”,
destaca Araújo.

Sherwin-Williams Protective &
Marine Coatings lança novo site
O novo portal tem a função de ser um dos principais
canais de comunicação da empresa com seus públicos-alvo

na que agregasse informações que ajudassem nossos clientes a tomarem as melhores
decisões para seus negócios, pois a Sherwin-
Williams é muito mais que um fornecedor de
pinturas e revestimentos. Ajudamos nossos
clientes desde a especificação até o trabalho final com experiência global”, comenta Marcel Picheli, gerente de marketing da
Sherwin-Williams Protective & Marine Coatings para América Latina.
A ferramenta, responsiva e adaptável a
diferentes dispositivos e tamanhos de telas,
está integrada às mídias sociais da Sherwin-
Williams, como LinkedIn e YouTube.

A Sherwin-Williams, divisão Protective &
Marine, reformulou seu site www.swprotec
tivelatam.com com novas ferramentas e no
vo layout.
Para a empresa, a novidade traz uma interface com cliente com navegação mais rápida e intuitiva. Um dos pontos fortes, anunciados pela Sherwin-Williams Protective &
Marine Coatings, é o conteúdo disposto de
forma leve para a leitura, facilitando a busca
do usuário pela informação com dicas sobre o
mercado, produtos, fichas técnicas, manuais
de aplicação, vídeos e muito mais.
“Nosso maior desafio foi criar uma pági-
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Por Ivan Burigo, pintor profissional e
apresentador do Papo de Pintor
Esse é um artigo muito importante, e
dedico especialmente a todos os lojistas
do Brasil. Até porque, acredito que através
dos lojistas, nós pintores podemos evoluir
e ir mais além em nossa profissão. Durante décadas e décadas nós pintores dependíamos dos lojistas, pois nossa evolução e
crescimento profissional passou e passa por
dentro de lojas e casas de tintas, afinal todas as novidades com relação a produtos e
ferramentas vinham da revenda. Até o momento em que os pintores, através da internet e redes sociais como Facebook, Youtube
e WhatsApp, se encontraram e passaram a
compartilhar informações e novidades, antes jamais vistas. Realmente foi um grande
despertar! E não foi só os pintores que se organizaram e buscaram evoluir, os fabrican26 março_2022

tes de tintas e ferramentas também fizeram
e ainda fazem sua parte, contribuindo com o
lançamento de inúmeros produtos e ferramentas, sejam elas nacionais ou importadas.
Mas algo sempre me chama atenção
nesse assunto sobre evolução! Sei que não
é fácil se aperfeiçoar, melhorar, inovar e evoluir, e que isso requer muito esforço e dedicação, e algo muito mais importante que é a
parceria com os pintores profissionais.
O que eu quero com esse artigo é falar para você amigo lojista, que é dono de
uma ou mais lojas de tintas: Por favor ouça
os pintores, pois temos muitas necessidades e precisamos muito de você. Pergunte
a seus pintores parceiros, o que eles precisam para melhorar seu desempenho profissional! Qual é o seu papel nesse quesito evolução? Saiba que precisamos uns dos
outros e juntos somos mais fortes!
Falo isso porque sei da importância dos

Foto: Divulgação

A importância da evolução para os lojistas no setor de tintas imobiliárias

lojistas na vida do pintor profissional. E também ouço diariamente os pintores dizerem:
o meu lojista não traz a ferramenta que preciso para fazer um trabalho com mais qualidade. Sei que não são todos, mas a maioria
das lojas do Brasil não tem sequer um pin-

cel de qualidade ou uma ferramenta atual, e
é até difícil de acreditar mas tenho certeza
de que vamos crescer juntos e evoluir.
Desafio você dono loja de tintas a chamar os pintores parceiros para um diálogo
aberto, e perguntar a eles o que os lojistas
podem fazer para melhorar o trabalho e relacionamento com eles. Pergunte também
quais as suas maiores carências profissionais. Tenho certeza de que sairão muitas ideias boas. Eu acredito em você lojista,
sei que nós pintores temos muito a agregar
nesse relacionamento.
E para finalizar, muito obrigado por estar
ao lado do pintor, mesmo que seja só para
vender, mas que venda aquilo que venha
agregar na vida do pintor profissional.
Um forte abraço e até mês que vem.
Instagram: @ivanburigopinturas
WhatsApp: (47) 99657-2909
/jornaldopintor

› › lançamento ‹ ‹

Suvinil traz novidade para categoria Super Premium

A Suvinil apresenta a tinta super premium
Suvinil Máximo Desempenho que já é considerada como uma das maiores inovações da
marca e que foi desenvolvido para atender
grandes obras ou pequenas reformas com a
missão de oferecer o máximo desempenho
em pintura.
De acordo com a empresa, a solução entrega um resultado diferenciado e tecnologia
avançada aos consumidores, que foi desenvolvida por meio de uma pesquisa realizada
durante 11 meses junto ao time técnico da fa-

/jornaldopintor

Fotos: Divulgação Suvinil

Com a tinta Máximo Desempenho, empresa promete oferecer
qualidade, tecnologia avançada e alta performance para uma
pintura perfeita em apenas duas demãos
bricante. “Com acabamento fosco impecável, Suvinil Máximo Desempenho se destaca
pelo alto rendimento, já que cada lata rende
170 m², possui ótima cobertura que se resume
em apenas duas demãos, oferece máxima lavabilidade que permite lavar as paredes inúmeras vezes sem danificar a tinta, além de
resistência a mofo e fungos”, pontua Renato
Firmiano, diretor de marketing na Suvinil.
A novidade, que pertence a categoria Super Premium, oferece alto desempenho e
benefícios adicionais. “Nossa marca investe
constantemente em tecnologias e soluções
que vão além da facilitação da jornada de
pintura. Ajudamos as pessoas a transformarem lares em ambientes perfeitos para cada
momento, necessidade ou perfil. Suvinil Máximo Desempenho é capaz de transformar
casas em espaços de arte!”, aponta o diretor.
A Suvinil informa que a Máximo Desempenho está disponível em mais de 1900 cores, e também oferece as tonalidades presentes no Suvinil Revela 22, estudo de tendências anual da marca que aponta Eclipse
como a cor deste ano.
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› › artigo ‹ ‹

Patologias de pinturas

Com certeza, quase todo o profissional
de pintura já participou de algum tipo de
treinamento em que ouviu falar sobre patologias de pintura. Embora muito limitado, mas ouviu!
Geralmente foram abordados temas
como mofos e bolores, trincas e fissuras,
e o uso de fundo preparador e selador e, de
vez em quando, ouviram falar sobre calcinação. Mais do que isso seria quase um
ineditismo!
Mas patologias de pinturas vai muito
além disso, pois está diretamente relacionado a preparação de superfície, que está
ligado a propriedade desta mesma superfície, e por fim, está conectado também a
tecnologia de tintas.
Então, qual é o tamanho do leque sobre o tema patologias de pinturas? Querido
amigo pintor, não se espante, mas é enorme! Não enorme ao ponto de nos assustarmos, muito pelo contrário, é grande pelo
fato de nos deixar curiosos para aprendermos tudo sobre esse importante tema, já
que a pintura faz parte do nosso dia a dia, e
os seus problemas e soluções também de-

Fotos: Divulgação

Por André Nogueira, químico
especialista em tintas e aplicações

verão fazer parte.
Já está mais do que na hora de sairmos do senso comum e entrarmos de vez
na parte técnica e, mais ainda, abordarmos
com muito mais abrangência esse tema e
tudo que se refere a ele.
Alguém já se perguntou por que se
deve aguardar 30 dias de cura para o reboco? Ou também por que a temperatura
e umidade interferem na secagem do fil-

me da tinta?
Por que não explicar que a calcinação é
a degradação do filme da tinta ou que calcinação também pode ser a perda da resistência da superfície do substrato ou mais,
trazendo para a parte química, é um processo de degradação de compostos?
E quais dessas explicações mais convém ao pintor profissional? Eu, particularmente, acreditos que todas interessam,

até porque conhecimento não é e nunca
será algo limitado, pelo contrário.
A principal ideia que precisamos multiplicar no mercado de pintura é de transformar todo pintor profissional em um consultor técnico de pintura. Neste momento,
ele não saberá somente sobre patologias
de pinturas, mas também sobre cores, normas, preparação de superfícies, gerenciamento de negócio e tudo mais que for preciso para ele se tornar um profissional diferenciado.
Claro que ferramentas e equipamentos são importantes, mas o conhecimento é poder e quando o poder for controlado da forma correta, o pintor profissional
terá atingido um estágio que dificilmente
o fará retornar.
Por enquanto, vamos nos manter apenas na linha da pesquisa, abrir o Google e
digitar o tema patologias de pintura, e o
que aparecer vamos “consumir”. A curtíssimo prazo, teremos novidades e não será
somente sobre patologias de pinturas, será
sobre mais, mais e mais...
Logo mais você verá, meu querido pintor profissional, que patologia de pintura
será apenas a ponta do iceberg.
Até breve!

› › carreiras ‹ ‹

AkzoNobel anuncia nova gerência na
área de Repintura Automotiva
Viviane Martins Salla e Silva assumiu o cargo de Gerente Regional
de Negócios – Repintura Automotiva (VR) para América do Sul para
equilibrar a diversidade de gênero e liderança na organização

Foto: Divulgação

A AkzoNobel anunciou a contratação de
Viviane Martins Salla e Silva para o cargo de
gerente Regional de Negócios – Repintura
Automotiva (VR) para América do Sul. A chegada da profissional reforça os objetivos da
AkzoNobel de equilibrar a diversidade de gênero na organização e liderança, visto que Vi-
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viane integrará o comitê regional de líderes
executivos. Ocupando esse cargo, a gerente será responsável por gerenciar o negócio
de Repintura Automotiva na América do Sul,
desenvolvendo e executando a estratégia de
vendas para a área na região. A multinacional holandesa de tintas e revestimentos atua
nesse segmento com conhecidas marcas no
mercado, como Wanda e Sikkens.
Viviane Martins tem 20 anos de experiên
cia no mercado químico B2B, com foco em
marketing, vendas, liderança de times, gerenciamento de projetos, lançamento de produtos, precificação e inteligência de mercado.
Foi responsável por gerenciar o time de vendas e assistência técnica no Brasil para o segmento de tintas automotivas na BASF, atendendo clientes OEM e Tiers. Viviane é graduada em Administração de Empresas com MBA
em Marketing pela ESPM e pós-graduada em
Gestão de Projetos pela FIA/USP.
/jornaldopintor

› › pintor destaque ‹ ‹

Premiação do Movimento Brasil por um Pintor Melhor
e Associação Brasileira dos Pintores
Escolhido em exclusividade pelos organizadores do Pintor
Destaque, o Jornal do Pintor tem mensalmente a oportunidade de conhecer a história de vida e profissional de pintores de
diversos estados brasileiros. Todas as trajetórias são motivadoras, fruto de muito trabalho, empenho e regadas de alegrias!
Neste mês das mulheres, o prêmio de Pintor Destaque,
por coincidência, foi dedicado a uma mulher!
Só para recordar: o Dia Internacional da Mulher ou Dia da
Mulher é comemorado anualmente em todo o mundo em 8
de março. A data foi oficializada em 1921, com o marco oficial de uma manifestação das mulheres russas por melhores condições de vida e de trabalho. Atualmente, a celebração, adotada pela ONU - Organização das Nações Unidas
em diversos países, enaltece as conquistas femininas nas
esferas sociais, políticas e econômicas ao longo de todo o
mês de março.
Entre as mulheres homenageadas está a pintora Belagil
Ferreira, que atua há sete anos em Ribeirão Preto (SP). Mãe
de três filhos, divorciada, Belagil se orgulha por ter começado a trabalhar muito criança para ajudar sua mãe. “Tive uma
infância difícil, lembro de ver minha mãe chorando por não
ter leite e pão”, diz ela e menciona que com nove anos pintou sua casa com cal na cor azul.
“Aprendi no depósito de material de construção a misturar cal com água e passar com a broxa na parede. Foi minha
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primeira experiência com a pintura!”, se recorda.
Depois, já adulta, pintou a casa de uma amiga e percebeu que a sua paixão pela construção civil só aumentava.
Nesta mesma época, visitou uma escola em busca de cursos, mas foi desencorajada já na recepção. “A mulher que
me atendeu, falou que o curso era só para homens. Aquela
abordagem me fez pensar que talvez todos estivessem certos: a pintura era coisa para homem.
Trabalhar, jogar bola, fazer capoeira e jiu-jitsu também
era tudo coisa para os homens. Simplesmente, fazer tudo o
que eu sempre gostei não era coisa de mulher!”, se recorda
Belagil e diz que resolveu pensar igual a todo mundo, fez um
curso de cabeleireiro e até se especializou, mas não se sentia feliz com a profissão.
Anos depois, a profissional precisou cuidar da sua mãe,
não conseguia trabalhar e se viu novamente em uma situa
ção financeira difícil. “Passado um tempo, o dinheiro não entrava, só saia e as coisas começaram a piorar muito. Foi em
2017, já passando necessidade, não tinha comida direito, ficava sem comer para dar aos meus filhos e a minha mãe,
que vi um anúncio de um curso de construção civil”, diz ela
ao se recordar que foi muito bem recepcionada no curso e
pagou parcelado no cartão de crédito.
“De lá para cá, nunca mais passei fome! Minha profissão
me sustenta, meu trabalho paga minhas contas, abastece

Foto: Divulgação

Prêmio prestigia o profissional de pintura que mais cooperou para o crescimento e desenvolvimento da carreira. Neste mês
dedicado a homenagear as mulheres em todo o mundo, Belagil Ferreira recebeu o título de Pintora Destaque

minha dispensa, compra os remédios da minha mãe e sustenta meus filhos. Hoje é o que mais me dá orgulho e traz
orgulho para toda minha família”, se emociona Belagil e diz
que é uma pintora em evolução, sempre está em busca de
conhecimentos. “Uma certa vez eu li uma frase: faça o quê
amas e nunca mais precisarás trabalhar! ”, finaliza.
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››

bolsa de serviço da pintura 2022

‹‹

PREÇOS BASEADOS EM CUSTO TOTAL FINAL APURADO (Mão de obra, leis sociais, faturamento, tintas, massas ou vernizes em geral, ferramentas e equipamentos
gerais,inclusive balancins, etc.), com responsabilidade total de PINTURA PRONTA. Esses valores são sugestivos podendo variar de região para região.

planilha de cotação
Acima de 3 metros Nível A: Andaime

m² = Metro quadrado

Acima de 6 metros Nível B: Cadeira Suspensa ml - Metro linear

pintura interna - tetos e paredes
35,06
52,52
41,01
63,33
77,41

m
m2
m2
m2
m2

1,18
1,47
1,98
2,27
2,65
42,92
45,29
47,85
49,07
54,34
51,43
53,83
56,20
58,60
60,96
3,07
4,09
4,93
5,95
6,97
10,56
11,93
14,30
16,70
17,72
17,53
19,42
21,11
23,51
24,85
17,37
21,46
24,02
26,90
28,63

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
m2
m2
m2
m2
m2

2

fundos e restaurações
Descascamento de Superfície até 3 m
Descascamento de Superfície acima de 3 m			
Descascamento de Superfície acima de 6 m			
Descascamento de Superfície acima de 6 m			
Descascamento de Superfície acima de 6 m			
Aplicação de Fundo Preparador até 3 m
Aplicação de Fundo Preparador acima de 3 m		
Aplicação de Fundo Preparador acima de 6 m		
Aplicação de Fundo Preparador acima de 6 m		
Aplicação de Fundo Preparador acima de 6 m		
Aplicação de Fundo Impermeabilizante até 3 m
Aplicação de Fundo Impermeabilizante acima de 3 m		
Aplicação de Fundo Impermeabilizante acima de 6 m		
Aplicação de Fundo Impermeabilizante acima de 6 m		
Aplicação de Fundo Impermeabilizante acima de 6 m		
Restauração de Fissuras até 3 m
Restauração de Fissuras acima de 3 m			
Restauração de Fissuras acima de 6 m			
Restauração de Fissuras acima de 6 m			
Restauração de Fissuras acima de 6 m			
Restauração de Trincas de Massa até 3 m
Restauração de Trincas de Massa acima de 3 m 		
Restauração de Trincas de Massa acima de 6 m 		
Restauração de Trincas de Massa acima de 6 m		
Restauração de Trincas de Massa acima de 6 m		
Restauração de Trincas de Alvenaria até 3 m
Restauração de Trincas de Alvenaria acima de 3 m		
Restauração de Trincas de Alvenaria acima de 6 m		
Restauração de Trincas de Alvenaria acima de 6 m		
Restauração de Trincas de Alvenaria acima de 6 m		
Execução de Emboço até 3 m
Execução de Emboço acima de 3 m 			
Execução de Emboço acima de 6 m 			
Execução de Emboço acima de 6 m			
Execução de Emboço acima de 6 m			

Nível A
Nível B
Nível C
Nível D
Nível A
Nível B
Nível C
Nível D
Nível A
Nível B
Nível C
Nível D
Nível A
Nível B
Nível C
Nível D
Nível A
Nível B
Nível C
Nível D
Nível A
Nível B
Nível C
Nível D
Nível A
Nível B
Nível C
Nível D

pintura interna - tetos e paredes
Látex PVA simples c/ fundo uniformizante - sobre emboço
Látex PVA c/ massa corrida padrão comercial - sobre emboço ou gesso
Látex PVA c/ massa padrão luxo e retoques c/ iluminação farta no
local sobre emboço ou gesso
Látex PVA c/ massa corrida padrão luxo e retoques sobre emboço ou gesso
c/ acabamento final em verniz sobre látex (liquibrilho)
Só massa corrida para receber papel de parede sobre emboço
Óleo simples c/ faixa sinalizada para barras de garagem
Óleo c/ massa e faixas sinalizada para barras de garagem
Esmalte acetinado c/ massa corrida sobre emboço fino padrão luxo
Esmalte automotivo tipo laca brilhante c/ massa corrida
Quantil ou similar sobre fundo látex simples
Quantil ou similar sobre massa corrida e fundo látex
Epóxi bicomponente simples
Epóxi bicomponente c/ massa corrida adequada
Poliuretano bicomponente simples
Poliuretano bicomponente c/ massa corrida adequada
Borracha clorada simples
Textura - Externa | Interno
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m = Metro

Acima de 6 metros Nível D: Balancim Elétrico S/B - Semibrilho

concreto ou tijolo aparente
Silicone base de água
Silicone base solvente
Verniz acrílico base de água
Verniz acrílico base de solvente
Verniz poliuretano monocomponente

Acima de 6 metros Nível C: Balancim Manual

22,04
30,90
41,00
40,85
42,50
42,38
19,38
51,11
59,14
63,30
138,50
45,04
61,44
142,24
192,23
146,88
211,39
107,86
51,40

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Pátina
Pintura Manchada
Aplicação de Massa PVA até 3 m
Aplicação de Massa PVA acima 3 m
Aplicação de Massa PVA acima de 6 m
Aplicação de Gesso sobre Emboço até 3 m
Aplicação de Gesso sobre Emboço acima de 3 m
Aplicação de Gesso sobre Emboço acima de 6 m
Aplicação de Massa Única até 3 m
Aplicação de Massa Única acima de 3 m
Aplicação de Massa para nivelamento de Azulejo
Cimento Queimado
Efeito Mámore
Efeito Marmorizado com gel
Porcelanato Líquido
Aplicação de Massa Única acima de 6 m
Aplicação de Textura até 3 m
Aplicação de Textura acima de 3 m
Aplicação de Textura acima de 6 m
Aplicação de Textura Tipo Rústica até 3 m
Aplicação de Textura Tipo Rústica acima de 3 m
Aplicação de Textura Tipo Rústica acima de 6 m
Látex PVA sobre Massa até 3 m
Látex PVA sobre Massa acima 3 m
Látex PVA sobre Massa acima de 6 m
Látex PVA sobre Massa Única até 3 m
Látex PVA sobre Massa Única acima de 3 m
Látex PVA sobre Massa Única acima de 6 m
Látex PVA sobre gesso até 3 m
Látex PVA sobre Gesso acima 3 m
Látex PVA sobre Gesso acima de 6 m
Látex PVA sobre Textura até 3 m
Látex PVA sobre Textura acima de 3 m
Látex PVA sobre Textura acima de 6 m
Látex Acrílico Fosco sobre Gesso até 3 m
Látex Acrílico Fosco sobre Gesso acima de 3 m
Látex Acrílico Fosco sobre acima de 6 m
Látex Acrílico S/B sobre Gesso até 3 m
Látex Acrílico S/B sobre Gesso acima de 3 m
Látex Acrílico S/B sobre Gesso acima de 6 m

76,32
30,51
14,30
16,44
19,00
15,07
17,37
20,37
61,32
56,73
52,80
157,00
131,67
97,90
495,00
65,05
41,55
44,46
46,32
55,46
59,27
61,73
26,90
26,90
30,35
29,65
30,48
33,39
32,37
33,52
36,72
35,60
36,85
40,37
50,09
52,94
55,78
55,11
58,31
61,32

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

21,30
42,86
59,65
53,74
46,32
48,36
50,09
86,36
55,53
51,43
53,83
55,88
58,09
61,67
46,32
49,39
51,43
55,88
60,96
55,59
58,98

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

pintura externa
Látex PVA tipo interior/exterior até 6m alt
Látex acrílico c/fundo uniformizante de textura até 6m alt
Idem acima de 6 m alt
Textura acrílica c/ calafetação e látex acrílico
Aplicação de Massa Acrílica até 3 m
Aplicação de Massa Acrílica acima de 3 m
Aplicação de Massa Acrílica acima de 6 m
Aplicação de Massa Acrílica acima de 6 m
Aplicação de Massa Acrílica acima de 6 m
Aplicação de Massa Única até 3 m
Aplicação de Massa Única acima de 3 m
Aplicação de Massa Única acima de 6 m
Aplicação de Massa Única acima de 6 m
Aplicação de Massa Única acima de 6 m
Aplicação de Textura Acrílica até 3 m
Aplicação de Textura Acrílica acima de 3 m
Aplicação de Textura Acrílica acima de 6 m
Aplicação de Textura Acrílica acima de 6 m
Aplicação de Textura Acrílica acima de 6 m
Aplicação de Textura Tipo Rústico até 3 m
Aplicação de Textura Tipo Rústico acima de 3 m

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
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superfícies de madeira

pintura externa
Aplicação de Textura Tipo Rústico acima de 6 m
Aplicação de Textura Tipo Rústico acima de 6 m
Aplicação de Textura Tipo Rústico acima de 6 m
Látex Acrílico Fosco sobre Massa Acrílica até 3 m
Látex Acrílico Fosco sobre Massa Acrílica acima de 3 m
Látex Acrílico Fosco sobre Massa Acrílica acima de 6 m
Látex Acrílico Fosco sobre Massa Acrílica acima de 6 m
Látex Acrílico Fosco sobre Massa Acrílica acima de 6 m
Látex Acrílico Fosco sobre Massa Única até 3 m
Látex Acrílico Fosco sobre Massa Única acima de 3 m
Látex Acrílico Fosco sobre Massa Única acima de 6 m
Látex Acrílico Fosco sobre Massa Única acima de 6 m
Látex Acrílico Fosco sobre Massa Única acima de 6 m
Látex Acrílico Fosco sobre Textura até 3 m
Látex Acrílico Fosco sobre Textura acima de 3 m
Látex Acrílico Fosco sobre Textura acima de 6 m
Látex Acrílico Fosco sobre Textura acima de 6 m
Látex Acrílico Fosco sobre Textura acima de 6 m
Látex Acrílico S/B sobre Massa Acrílica até 3 m
Látex Acrílico S/B sobre Massa Acrílica acima de 3 m
Látex Acrílico S/B sobre Massa Acrílica acima de 6 m
Látex Acrílico S/B sobre Massa Acrílica acima de 6 m
Látex Acrílico S/B sobre Massa Acrílica acima de 6 m
Látex Acrílico S/B sobre Massa Única até 3 m
Látex Acrílico S/B sobre Massa Única acima de 3 m
Látex Acrílico S/B sobre Massa Única acima de 6 m
Látex Acrílico S/B sobre Massa Única acima de 6 m
Látex Acrílico S/B sobre Massa Única acima de 6 m
Látex Acrílico S/B sobre Textura até 3 m
Látex Acrílico S/B sobre Textura acima de 3 m
Látex Acrílico S/B sobre Textura acima de 6 m
Látex Acrílico S/B sobre Textura acima de 6 m
Látex Acrílico S/B sobre Textura acima de 6 m
Verniz Acrílico sobre Concreto Aparente até 3 m
Verniz Acrílico sobre Concreto Aparente acima de 3 m
Verniz Acrílico sobre Concreto Aparente acima de 6 m
Verniz Acrílico sobre Concreto Aparente acima de 6 m
Verniz Acrílico sobre Concreto Aparente acima de 6 m
Látex Acrílico sobre Piso
Látex Acrílico sobre Piso (Faixas de Demarcação)

61,73
67,04
77,25
47,69
50,41
53,13
54,66
57,57
50,76
52,10
54,66
57,22
58,25
51,43
53,83
56,20
58,60
60,96
52,49
55,56
58,41
60,13
63,40
55,88
59,27
60,13
63,01
64,04
56,55
59,27
61,83
64,39
67,11
47,69
50,41
53,13
54,66
57,57
40,21
18,39

m

2

m
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ml
ml
2

superfícies metálicas
Só repintura em esmalte, grafite ou alumínio
Desoxidação esmalte, grafite ou alumínio c/fundo zarcão
Idem c/fundo especial - galvanizados ou alumínio
Esmalte, grafite ou alumínio em perfis, cantoneiras, batentes e tubulações
aparentes até 4”
Idem calhas ou rufos
Esmalte grafite ou alumínio com massa automotiva
Tratamento, zarcão e epóxi bicomponente e acabamento

44,56 m2
58,25 m2
65,54 m2
22,52
23,35
96,40
216,99

m2
m2
m2
m2

3,58
5,63
7,36
8,16
10,14
17,37
156,03
259,92

m2
m2
m2
m2
m2
m2
ml
ml

41,58
11,87
35,54
48,04
22,07
36,78
64,74
26,71
76,99
33,39
21,69
99,16

m2
m2
m2
m2
m
m2
m2
m
m2
m
m2
m

fachadas
Lavagem Externa com Hidrojateamento até 3 m		
Lavagem Externa com Hidrojateamento acima de 3 m Nível A
Lavagem Externa com Hidrojateamento acima de 6 m Nível B
Lavagem Externa com Hidrojateamento acima de 6 m Nível C
Lavagem Externa com Hidrojateamento acima de 6 m Nível D
Instalação de Tela Fachadeiro		
Bandeja Nível A		
Bandeja Suspensa acima de 3 m
superfícies de madeira
Óleo sem massa - obras populares
Idem rodapés
Idem beirais até 60 cms. larg. madeira à vista
Verniz poliuretano tipo naval - obras populares
Idem rodapés
Idem beirais até 60 cms. larg. madeira à vista
Esmalte acetinado c/massa corrida padrão comercial
Idem rodapés
Esmalte acetinado c/massa corrida a óleo padrão luxo
Idem rodapés
Esmalte automotivo alto brilho c/massa corrida adequada e lixa d’água
Idem rodapés
/jornaldopintor

235,73 m2
60,77 m2
89,78 m2

Laqueação, acabamento pome em pó
Lustração natural c/cera a boneca padrão comercial
Lustração natural c/goma laca padrão luxo

diversos
Caiação até 3 m
Caiação acima de 3 m		
Nível A
Caiação acima de 6 m
Nível B
Caiação acima de 6 m		
Nível C
Caiação acima de 6 m		
Nível D
Verniz Filtro Solar Marítimo		
Esmalte Sintético		
Barrado de Garagem em Esmalte Sintético		
Pintura de Tubulação e Corrimão em Esmalte Sintético

14,55
15,42
16,34
17,18
18,01
110,03
24,85
135,52
100,82

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ml

regras de medição
Venezianas: multiplicar por 3.
Vitrô basculante: multiplicar o vão por 3.
Vitrô não-basculante e janelas: multiplicar por 2.
Grade: multiplicar por 3.
Caiação interna ou externam borracha clorada ou epóxi:
não descontar vãos até 4,00 m2. Para vãos superiores
a 4,00 m2 deduzir apenas o que exceder a este valor.
Têmpera de gesso, cola, têmpera lavável e látex: não
descontar vãos de até 2,00 m2. Para vãos superiores a
2,00 m2 deduzir apenas o que exceder a este valor.
Espaletas, faixas, vigas e molduras isoladas com largura
de até 40 cm., são medidas por metro linear e cobradas
a razão de 50% dos preços unitários por m2.
Caixilhos de ferro, ferragens pesadas: multiplicar a área
do vão-luz por 2.
Estrutura metálicas planas: multiplicar a área de projeção

horizontal por 2.
Estruturas metálicas ou de madeira em arco:
aumentar 30% a área de projeção horizontal e
multiplicar por 2.
Estruturas metálicas: multiplicar a área do vão-luz por 2.
Elementos vazados: multiplicar a área por 5.
Terças e elementos de sustentação de telhas:
multiplicar a área de projeção horizontal por 2.
Esquadrias de madeira:
Portas ou janelas-guilhotina com batentes: multiplicar a área do vão-luz por 3.
Portas ou janelas-guilhotina sem batentes: multiplicar a área do vão-luz por 2.
Caixilhos com venezianas: multiplicar a área do
vão-luz por 5.

mapa de cálculo de diluição, nº de demãos e rendimento das tintas

TIPO DE TINTAS
Líquido Base PVA Incolor
Líquido Base Acrílico Incolor
Líquido Impermeabilizante a Óleo
Selador Pigmentado PVA
Selador Pigmentado Acrílico
Primer a Óleo para Madeiras
Primer Surfacer
Zarcão Comum
Fundos Anticorrosivos Sintéticos
Zarcão Preparado tipo Petrobras
Zarcão Borracha Clorada
Zarcão Epóxi Catalisado
Cromato de Zinco
Primer Epóxi Catalisado Óxido
Primer Epóxi Catalisado Branco
Primer para Galvanizados
Massa PVA e Acrílica Super Extra
Massa a Óleo e Sintéticas
Massa Epóxi Catalisada
Massa para Madeira
Tinta Látex PVA Super Extra
Tinta Látex PVA 2ª Linha
Tinta Acrílica 100% Super Extra
Tinta a Óleo Fosca
Tinta a Óleo Brilho Super Extra
Esmalte Sintético Brilho Super Extra
Esmalte Sintético Semibrilho Super
Tinta Grafite Super Extra
Tinta Alumínio Super Extra
Esmalte Epóxi Brilhante Catalisado
Esmalte Epóxi Semibrilho Catalisado
Esmalte Poliuretano Catalisado
Esmalte Borracha Clorada
Tinta Demarcação Borracha Clorada
Tinta Cerâmica Super Extra
Stain Semitransparente para Madeira
Stain Cores Sólidas para Madeira
Verniz Copal Brilhante
Verniz Marítimo Brilhante
Verniz Seda Sintético Semibrilho
Verniz Epóxi Catalisado
Verniz Poliuretano Catalisado
Verniz Premium Duplo Filtro para Madeira

SOLVENTES
Água
Água
Aguarrás
Água
Água
Aguarrás
Thinner
Aguarrás
Aguarrás
Aguarrás
Solvente próprio
Solvente próprio
Aguarrás
Solvente próprio
Solvente próprio
Aguarrás
Água
Aguarrás
Solvente próprio
Água
Água
Água
Água
Aguarrás
Aguarrás
Aguarrás
Aguarrás
Aguarrás
Aguarrás
Solvente próprio
Solvente próprio
Solvente próprio
Solvente próprio
Solvente próprio
Aguarrás
Aguarrás
Aguarrás
Aguarrás
Aguarrás
Aguarrás
Solvente próprio
Solvente próprio
Aguarrás

DILUIÇÃO
Trincha

Rolo

Pistola

15%
30%
20%
10%
10%

50 a 100%
15%
40%
até 30%
até 20%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
10%
15%
10%
até 15%
até 15%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
10%
20%
20%
20%
25%
20%
20%
5%

10 a 20%
20%
20%
30%
20%
20%
40%
40%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
até 25%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
30%
20%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
10%

10%
10%
30%
30%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
15%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
15%
15%
15%
20%
15%
15%
-

Nº de
Demãos

Rend. p/
Demão

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
4 finas
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
2
2
3

30 m2
30 m2
30 m2
25 m2
25 m2
25 m2
25 m2
30-40 m2
30-40 m2
30-40 m2
30-40 m2
30-40 m2
30-40 m2
50-70 m2
50-70 m2
50-70 m2
08-12 m2
5 m2
5 m2
14--15 m2
30-35 m2
25-30 m2
30-40 m2
30-40 m2
30-40 m2
40-45 m2
40-45 m2
40-45 m2
40-45 m2
40-45 m2
40-45 m2
40-45 m2
25-30 m2
25-30 m2
18 m2
70 m2
50 m2
30-40 m2
30-40 m2
30-40 m2
30-40 m2
30-40 m2
30 m2

Os rendimentos apontados são válidos para a embalagem: galão 3,6 litros. O rendimento real
depende do método de aplicação, preparo da superfície e condições de trabalho.
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