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TRATAMENTOS

TRATAMENTO INSETICIDA

MADEIRAS INTERIORES PLUS

Tratamento preventivo e curativo criado para 
proteger os móveis de madeira interiores. 
Respeita a qualidade da madeira.

FUNDO MULTIUSOS

LONGA DURAÇÃO

Nova geração de tratamento em base água 
de ação imediata contra insetos e fungos que 
impede qualquer reinfestação mantendo-se 
ativo no interior da madeira.

 � Elimina os insetos xilófagos e as respectivas larvas.
 � Impede o desenvolvimento dos fungos de 
podridão.
 � Fórmula sem cheiro e sem solventes.
 � Compatível com todos os acabamentos V33: 
protetores decorativos da madeira, tintas, 
vernizes, primários…

 � Elimina os insetos xilófagos e as respectivas larvas, 
tais como lyctus e pequenos carunchos bem 
como térmitas.
 � Ação preventiva e curativa: impede a 
reinfestação. Não estraga a madeira antiga.
 � Não mancha a madeira.
 � Compatível com todos os acabamentos V33: 
protetores decorativos da madeira, tintas, 
vernizes, primários…

FORMATOS : 0,75L 2,5L 5L

UN. / CAIXA 4 2 2

FORMATOS : 400ML 0,75L  2,5L 5L

UN. / CAIXA 4 4 2 2

Incolor Incolor
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PROTETORES DECORATIVOS

PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA 

INCOLOR ANTI UV

O protetor decorativo incolor exterior V33, com 
filtros reforçados anti-ultravioletas, permite 
decorar e proteger as marcenarias exteriores.

PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA

CLASSIC

Velatura acetinada com base em resinas 
alquídicas, destinada à proteção e à decoração 
das madeiras exteriores e interiores.

 � Lazur (produto de proteção e de decoração) para 
madeiras exteriores e interiores.
 � Aspeto acetinado em duas demãos. Hidrófugo e 
anti-uv.
 � Renova-se sem decapagem por simples 
aplicação de uma nova demão.

 � De poro aberto, não forma película e deixa 
respirar a madeira.
 � Impede a penetração da chuva e da humidade.
 � Fácil de aplicar, renova-se sem decapar com a 
aplicação de uma nova demão.

FORMATOS : 0,75L 5L 

UN. / CAIXA 4 2

Incolor Pinho 
Escandinavo

Carvalho 
Natural

Carvalho Claro Pinho Oregão Carvalho Medio

Cerejeira Carvalho 
Dourado Exótico

Castanheiro Nogueira Carvalho 
Rústico

Ébano

Incolor

FORMATOS : 0,75L 2,5L 5L

UN. / CAIXA 4 2 2

4ANOS

DE PROTEÇÃO

ATÉ
ANOS

DE PROTEÇÃO

ATÉ
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PROTETORES DECORATIVOS

PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA

AGUA PROTECT®

Protege, decora e mantém a madeira 
impermeável durante muito tempo. Renovação 
fácil sem decapar, por simples aplicação de 
nova demão.

PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA

JARDIM

Protetor Decorativo mate à água que protege 
e decora as madeiras resinosas absorventes e 
muito sujeitas a rachaduras (pinho, melis, abeto...) 
e/ou autoclave.

 � Protege a madeira contra os raios ultravioletas e 
a chuva.
 � Microporoso: deixa respirar a madeira sem deixar 
filtrar a água.
 � Aplicação fácil em vertical ou em altura: sistema 
anti-gota.
 � Secagem rápida para uma proteção em meio 
dia. Sem cheiro.
 � Renovação fácil sem decapar, por simples 
aplicação de nova demão (compativel com 
protetores ao dissolvente).

 � Alta resistência aos raios solares e à intempérie.
 � De aplicação fácil em vertical ou em altura: 
sistema anti-gota.
 � Secagem rápida para uma proteção em meio 
dia. Sem cheiro.

FORMATOS : 0,75L 2.5L

UN. / CAIXA 4 2

Natural

Incolor

Carvalho Claro

Pinho 
Escandinavo

Carvalho Medio

Carvalho Claro

Carvalho 
Rústico

Pinho Oregão

Teca

Carvalho Medio

Mogno

Carejeira

Carvalho 
Dourado

Carvalho 
Rústico Palisandro

Mogno

FORMATOS : 0,75L 2,5L

UN. / CAIXA 4 2

ANOS

DE PROTEÇÃO

ATÉ

DE PROTEÇÃO
ANOS

ATÉ
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PROTETORES DECORATIVOS

PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA

CLIMAS EXTREMOS
TONALIDADES MODERNAS

Inovação tecnológica para este protetor de 
longa duração criado par madeiras exposta a 
condições climáticas extremas.

PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA

CLIMAS EXTREMOS
TONALIDADES CLÁSSICAS   

Inovação tecnológica para este protetor de 
longa duração criado par madeiras exposta a 
condições climáticas extremas.

 � Acabamento translúcido.
 � Hidrófugo e anti-UV.
 � Filme flexível. Resiste a altas variações de 
temperatura: -40ºC / + 60ºC.
 � Fórmula à base de água que respeita o meio 
ambiente.

*0,25 L somente em Pinho, Carvalho Medio e Carvalho Escuro
*2,5 L somente em Incolor, Carvalho Claro, Carvalho Medio e Carvalho 
Escuro

 � Acabamento semi-opaco.
 � Hidrófugo e anti-UV.
 � Filme flexível. Resiste a altas variações de 
temperatura: -40ºC / + 60ºC.
 � Fórmula à base de água que respeita o meio 
ambiente.

Incolor

Cedro Branco

Pinho

Carvalho Cinza Cinza Prata

Carvalho Claro

Carvalho Medio Carvalho Escuro

FORMATOS : 0,25L* 0,75L 2,5L*

UN. / CAIXA 4 4 2

FORMATOS : 0,25L 0,75L 2,5L

UN. / CAIXA 4 4 4

DE PROTEÇÃO
ANOS

ATÉ

DE PROTEÇÃO
ANOS

ATÉ
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JARDIM

LIMPADOR

TECA

Limpador de teca para a 
manutenção de mesas, 
cadeiras, bancos e mobília ao 
ar livre de teca ou madeiras 
exóticas. Elimina manchas 
de comida, gordura e mofo, 
devolvendo à madeira sua cor 
original.

 � Elimina o acinzentado, as 
manchas e a gordura.
 � Devolve à madeira a sua cor 
original.
 � Sem perigo para a fauna e a 
flora.
 � Sem cheiro.

FORMATO : 0,75L

UN. / CAIXA 4

ÓLEO TECA

CLASSIC

Nutre, protege e embeleza 
todos os móveis em teca e 
madeiras exóticas no exterior 
da casa.

 � Nutre e protege 
profundamente a madeira.
 � Anti gordura e anti manchas.
 � Fácil aplicação e renovação.

FORMATOS : 0,75L 2,5L

UN. / CAIXA 4 2

ÓLEO TECA

CLIMAS EXTREMOS
TONALIDADES CLÁSSICAS

Muito rico em óleo de Tung, 
óleo natural mais resistente 
em exterior, impermeabiliza 
a madeira contra a água 
e a humidade. Enriquecido 
em ceras, é muito resistente 
às manchas e às gorduras.

 � Alta concentração em anti UV: 
evita que a madeira fique cinza.
 � Fórmula hidrófuga e anti-UV 
reforçada.
 � Secagem rápida: 3 horas entre 
camadas.

FORMATOS : 0,75L 2.5L

UN. / CAIXA 4 2

Incolor Teca Incolor Teca
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JARDIM

PROTETOR

TERRAÇOS DE MADEIRA

Preserva prolongadamente todas as madeiras 
brancas ou exóticas dos terraços e varandas 
contra a intempérie e as agressões diárias.

 � Resistente às manchas.
 � Microporoso: deixa respirar a madeira.
 � Compatível com madeiras exóticas ou autoclaves.
 � Aplicação e conservação sem esforço.
 � Preserva o contato com a madeira e o aspeto 
natural.

FORMATOS : 1L 2.5L

UN. / CAIXA 2 2

PROTETOR TERRAÇOS

CLIMAS EXTREMOS
TONALIDADES CLÁSSICAS E OPACAS

Formulado com resinas especiais “ambiente 
marinho“. Contém poderosos agentes hidrófugo 
e anti-UV que protegem a madeira contra 
sol, chuva, água clorada, manchas e gordura.

 � Proporciona cor à madeira, acabamento opaco
 � Hidrófugo, e Anti-UV reforçado. Fórmula marinha.
 � Dupla ação anti-UV: atua na superfície e no 
interior da madeira.
 � Anti manchas e anti gordura.
 � Excelente penetração no suporte. Não escorrega.
 � Fórmula à base de água que respeita o meio 
ambiente.

FORMATOS : 0,75L 2,5L 

UN. / CAIXA 4 2

Incolor Teca Incolor Teca Teca Opaco
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VERNIZES EXTERIORES

VERNIZ EXTERIOR

CLIMAS EXTREMOS
TONALIDADES CLÁSSICAS

VERNIZ EXTERIOR

AGUA PROTECT®

 � Alta concentração de agentes UV para maior 
resistência ao sol.
 � Potência reforçada hidrófugo para bloquear a 
água e a humidade na superfície.
 � Fácil aplicação vertical ou em altura: sistema anti-
gota.
 � Sem odor. 

 � Hidrófugo.
 � Alta concentração em agentes anti-UV.
 � Resistente a temperaturas extremas: 
-40 ° C / + 60 ° C. 
 � Excelente impermeabilidade.

FORMATOS : 0,75L 2,5L 

UN. / CAIXA 4 2

Incolor

Verniz com fórmula à água: respeita o meio 
ambiente, protege e decora as madeiras 
expostas às intempéries.

Verniz exterior poliuretano de alto extrato seco 
para as madeiras expostas aos climas rigorosos 
(neve, gelo...) ou às fortes exposições ao sol.

Incolor Pinho Mogno

Carvalho Claro Carvalho Escuro

FORMATOS : 0,25L 0,75L 2,5L

UN. / CAIXA 4 4 2

DE PROTEÇÃO
ANOS

ATÉ

8
DE PROTEÇÃO

ANOS4
ATÉ
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VERNIZES EXTERIORES

VERNIZ EXTERIOR

TIJOLOS
VERNIZ EXTERIOR

MARÍTIMO

 � Verniz especial para iates, qualidade “marinha”.
 � Alto grau de resistência à água do mar, ao sol e 
às brumas marinhas.
 � Resiste aos ambientes mais agressivos (praia, 
montanha...).

 � As resinas flexíveis impedem o aderimento 
prematuro da película e protegem contra os raios 
U.V.
 � Hidrófugo: evita a penetração da água e da 
humidade.
 � Não goteja. Aplicação fácil.

FORMATOS : 0,75L 2,5L 

UN. / CAIXA 4 2

Incolor Incolor brilhanteSombreado Incolor mate

Verniz exterior poliuretano enriquecido com 
resinas alquídicas marítimas para uma proteção 
das madeiras sujeitas aos climas marítimos ou 
muito húmidos.

Verniz especial para tijolos. Resistente à água 
e à humidade. Protege os tijolos da sujidade 
atmosférica, dos fungos e do bolor...

FORMATOS : 0,25L 0,75L 2,5L

UN. / CAIXA 4 4 2
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VERNIZES INTERIORES

VERNIZ BRILHANTE

ULTRA RESISTENTE
VERNIZ MATE 

ULTRA RESISTENTE
VERNIZ ACETINADO 

ULTRA RESISTENTE

 � Tecnologia Extrem Protect.
 � Ultra resistência aos riscos e 
manchas.

 � Aplicação fácil: sistema anti-gota.
 � Secagem rápida ao toque: 30 mn.
 � Respeita o meio ambiente.

 � Tecnologia Extrem Protect.
 � Ultra resistência aos riscos e 
manchas.

 � Aplicação fácil: sistema anti-gota.
 � Secagem rápida ao toque: 30 mn.
 � Respeita o meio ambiente.

 � Tecnologia Extrem Protect.
 � Ultra resistência aos riscos e 
manchas.

 � Aplicação fácil: sistema anti-gota.
 � Secagem rápida ao toque: 30 mn.
 � Respeita o meio ambiente.

Verniz que ressalta a beleza 
de todas as madeiras 
proporcionando brilho e 
proteção.

Verniz mate puro para dar um 
aspeto de madeira natural ao 
suporte. Ampla gama de cores.

Verniz acetinado  que  proporciona 
aos móveis suavidade e 
estilo. Recomendável para a 
decoração ou renovação de 
móveis ou objetos de madeira.

Incolor Incolor Incolor

Carvalho Escuro Carvalho Escuro Carvalho Escuro

Carvalho Claro Carvalho Claro Carvalho Claro

Nogueira Nogueira Nogueira

Cerejeira * Cerejeira * Cerejeira *

Teca Teca Teca

Mogno * Mogno * Mogno *

Wengé Wengé Wengé

FORMATOS : 0,25L 0,75L 2,5L

UN. / CAIXA 4 4 2

FORMATOS : 0,25L 0,75L 2,5L

UN. / CAIXA 4 4 2

FORMATOS : 0,25L 0,75L 2,5L

UN. / CAIXA 4 4 2

* 2,5L não disponível em Cerejeira e Mogno * 2,5L não disponível em Cerejeira e Mogno * 2,5L não disponível em Cerejeira e Mogno
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PARQUET

 � Tecnología DIRECT PROTECT: aderência e 
resistência garantidos.
 � Aplicação fácil: não goteja, secagem rápido, sem 
cheiro.
 � Alta flexibilidade da película para uma aderência 
sobre solos laminados.
 � Devolve o aspeto original aos parquets usados e 
riscados.
 � Resistência às manchas, à abrasão e aos 
choques.

 � Tecnología Extrem Protect.
 � Excelente resistência às passagens, aos riscos, à 
água e às manchas.
 � Endurecimento do filme muito rápido: 24 horas.
 � Cheiro leve. Anti-deslizante.

FORMATOS : 0,75L 2,5L 

UN. / CAIXA 4 2

FORMATOS : 0,75L 2,5L 

UN. / CAIXA 4 2

Incolor Incolor

VERNIZ PARQUET

ULTRA RESISTENTE
VERNIZ PARQUET & LAMINADOS

RENOVADOR

Verniz Parquet formulado com base água. 
Permite renovar os soalhos laminados e os 
soalhos de madeira sem decapar nem afagar.

Verniz especial para a proteção do parquet com 
resistência às passagens mais intensas.
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MANUTENÇÃO PARQUET

LIMPADOR 

PARQUET E LAMINADOS 
RENOVADOR

PARQUET E LAMINADOS

Para conservar prolongadamente o esplendor 
dos soalhos vitrificados ou pré-envernizados. 
Protege das agressões diárias.

Para a limpeza eficaz dos soalhos vitrificados ou 
pré-envernizados sem os alterar.

 � Certificado Antideslizante (NF P90106).
 � Devolve ao parquet o brilho do primeiro dia em 
uma única aplicação.
 � Reduz arranhões e marcas de desgaste.

 � Aplica-se em todos os parquets vitrificados, pré-
envernizados ou laminados.
 � Dá ao parquet o brilho do novo e respeita a 
vitrificação.
 � Fórmula com agentes anti-estática que retarda o 
depósito de poeiras.

FORMATO : 1L

UN. / CAIXA 2

FORMATO : 1L

UN. / CAIXA 2

Incolor Incolor
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DECAPANTES

 � Decapante ultrapotente en gel, sem cloreto de 
metileno.
 � Elimina todo tipo de resinas, incluindo epoxi de 
dois componentes.
 � Decapa de maneira fácil e em profundidade 
várias camadas de resinas sem alterar os 
suportes.

FORMATOS : 0,5L 1L 

UN. / CAIXA 4 4

DECAPANTE

RESINA
Permite recuperar a aparência natural do 
suporte em superfícies horizontais ou verticais: 
louça, pladur, azulejos, aço inoxidável e madeira.

Novo 
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DECAPANTES

DECAPANTE

UNIVERSAL
DECAPANTE

MADEIRA
DECAPANTE

METAL

 � Decapante ultrapotente em gel 
sem cloreto de metileno.
 � Remoção total de todos os 
tipos de tintas e vernizes 
monocomponentes em uma 
única aplicação.
 � Ação rápida, eficaz e em 
profundidade sem danificar o 
suporte (exceto plástico).
 � Ogel permanece ativo até 
amolecer todas as capas.

 � Decapante ultrapotente em gel, 
sem cloreto de metileno.
 � Decapa a madeira 
completamente em uma 
aplicação sem manchar ou 
danificá-la.
 � Nutre e protege as fibras da 
madeira graças à sua fórmula 
enriquecida com óleo de pinho.

 � Decapante ultrapotente em gel, 
sem cloruro de metileno.
 � Decapa totalmente qualquer 
metal somente em uma 
aplicação.
 � Fórmula enriquecida com 
agentes anti ferrugem: impede 
o aparecimento de ferrugem 
no metal.

Decapa profundamente tintas 
e vernizes com uma aplicação 
única em todos os tipos de 
suportes.

Para recuperar o aspeto natural 
da madeira sem a manchar, 
decapa profundamente: 
tintas, vernizes, velaturas 
e vitrificadores com uma 
aplicação única.

Para recuperar o metal bruto, sem 
corroer, decapa profundamente: 
tintas, subcapas, antiferrugem e 
verniz em uma única aplicação.

FORMATOS : 0,5L 1L 2L

UN. / CAIXA 4 4 2

FORMATOS : 0,5L 1L 2L

UN. / CAIXA 4 4 2

FORMATOS : 0,5L 1L 

UN. / CAIXA 4 4

Novo

FORMATO

Novo 

Packaging Novo 

Packaging Novo 

Packaging
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PINTURAS DE FERRO E MADEIRA

 � Acabado parecido ao ferro 
forjado.
 � Barreira estanque à humidade 
e aos sais marinhos 
que impede qualquer 
desenvolvimento de ferrugem.

 � Resistência aos raios UV para 
uma alta durabilidade das cores.

 � Proteção anti-corrosão 
reforçada para uma aplicação 
direta sobre metal inclusive em 
metais enferrujados ou pintados.

 � Alta resistência aos choques e à 
dilatação do metal sem escamar.

Cinza Claro Cinza

Cinza Escuro Preto

PINTURA FERRO 

CLIMAS EXTREMO 
LISO

 � Barreira estanque à humidade 
e aos sais marinhos 
que impede qualquer 
desenvolvimento de ferrugem.

 � Resistência aos raios UV para 
uma alta durabilidade das cores.
 � Proteção anti-corrosão 
reforçada para uma aplicação 
direta sobre metal, inclusive 
em metais enferrujados ou 
pintados.
 � Alta resistência aos choques 
e à dilatação do metal sem 
escamar.  

Pintura especial para os metais 
ferrosos e ligas que contém 
ferro expostos a condições 
climáticas muito agressivas.

FORMATOS : 0,5L 2,5L

UN. / CAIXA 2 2

FORMATOS : 0,5L 2,5L

UN. / CAIXA 2 2

Branco Preto Preto Mate

Cinza 
Metalizado

Cinza 
Azulado

Verde 
Floresta

Verde 
Garrafa

Vermelho 
Escuro Castanho

8
DE PROTEÇÃO

ANOS4
ATÉ

8
DE PROTEÇÃO

ANOS4
ATÉ

PINTURA FERRO 

CLIMAS EXTREMOS 
FORJA

Pintura especial para os metais 
ferrosos e ligas que contém 
ferro expostos a condições 
climáticas muito agressivas.

PINTURA PARA MADEIRA

AGUA PROTECT®

 � Proteção anti-UV para uma 
longa duração das cores.

 � Filme flexível e microporoso 
que acompanha as variações 
naturais da madeira sem 
escamar.

 � Conforto e facilidade: secagem 
rápida, sem cheiro, não escorre.

 � Aplicação direta em madeiras 
novas e já pintadas.

 � Fórmula não nociva para o 
utilizador: baixo conteúdo em 
COV.

Pintura em base água que 
protege e decora as madeiras 
graças à sua tecnologia que 
bloqueia a água e a humidade 
na superfície do filme.

Branco Branco 
Creme

Castanho 
Claro

Castanho Castanho 
Escuro

Vermelho 
Escuro

Verde 
Floresta

Verde 
Garrafa

Azul 
Oceano

Preto

FORMATOS : 0,5L 2,5L

UN. / CAIXA 4 2

DE PROTEÇÃO
ANOS

ATÉ
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FORMATO : 0,5L

UN. / CAIXA 2

VERNIZ METAL

ANTI FERRUGEM

 � Acabamento incolor mate.
 � Mantém o aspeto enferrujado, envelhecido ou 
bruto do metal sem o desnaturar.
 � Proteção anti-ferrugem longa duração do metal.
 � Resiste às intempéries para uma utilização no 
exterior. 
 � Aplicação fácil sem escorrimento.

Proteção e decoração incolor dos objetos 
metálicos novos ou enferrujados.

Incolor

VERNIZ METAL
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CHAMPÔ

PAVIMENTO
PRIMÁRIO

DE ADERÊNCIA
VERNIZ

ANTIDERRAPANTE 

 � Fórmula com agentes 
detergentes: limpa e 
desengordura o chão.
 � Aumenta a porosidade dos 
solos graças à sua ação ácida.
 � Elimina manchas de óleo e 
argamassa de cimento na 
superfície.
 � Fórmula concentrada. Diluição 
com água.
 � Adequado para cimento, 
concreto e telhas.

 � Forte penetração para uma 
melhor aderência.
 � Endurece os pavimentos 
polvorentos em profundidade.
 � Aplicação direta sobre 
cimentos polvorentos, polidos.
 � Aumenta a resistência das 
pinturas nas partes delicadas 
da superfície (embaixo dos 
pneus...).
 � Incolor. Sem olor.

 � Torna o pavimento 
antiderrapante.
 � Impermeável e anti-UV.
 � Interior / Exterior.
 � Lavável.
 � Sem olor. Secagem rápida.

Preparação de pavimento 
interior e exterior antes da 
pintura em cimento, betão ou 
ladrilhos.

Especialmente formulada para 
melhorar a aderência das 
pinturas sobre suportes de betão 
ou cimento (polvorentos, lisos...). 
Aumenta consideravelmente 
a aderência das pinturas para 
pavimentos.

Verniz a base de micro 
grãos sintéticos que garante 
uma segurança reforçada 
em pavimentos lisos ou 
frequentemente húmidos no 
interior ou exterior.

FORMATO : 0,5L

UN. / CAIXA 2

FORMATOS : 0,75L 2,5L

UN. / CAIXA 2 2

FORMATOS : 0,75L 2,5L

UN. / CAIXA 2 2

PAVIMENTOS

Branco Acetinado
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TINTA PARA PAVIMENTOS

EXTERIORES E INTERIORES
TINTA PARA PAVIMENTOS

CLIMAS EXTREMOS

 � Alta resistência ao clima, aos choques, arranhões, 
abrasões, picadas ...
 � Excelente aderência em todos os tipos de pisos.
 � Tecnologia Clean Protect resistente às manchas.

 � Lavável com mangueira de alta pressão.
 � Resiste às manchas e às gorduras.
 � Alta resistência aos raios UV.
 � Resiste à agua estancada.
 � Aplicação direta: sem primário.

Pintura à base de água ideal para proteger e 
renovar pisos interiores (azulejos, parquet, madeira, 
piso estratificado ...) e exterior (cimento, concreto, 
telhas e lajes exteriores, pedras porosas ...).

Para os pavimentos exteriores: cimento, betão, 
pedra... Ideal para terraços, balcões, escadas... 
Não é adequado para suportes de madeira.

FORMATOS : 0,5L 2,5L

UN. / CAIXA 2 2

FORMATOS : 0,5L 2,5L

UN. / CAIXA 2 2

PAVIMENTOS

Branco

Cinza Escuro

Areia

Verde

Vermelho Argila Vermelho Laca

Branco

Cinza Claro

Areia

Cinza Escuro

Bege Terracota

DE PROTEÇÃO
ANOS

ATÉ
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GAMA EASY

Pastels
Branco PêssegoAmarelo Pastel Rosa Pastel

Lilás MentolAzul Pastel Verde Amêndoa

Basic 's
Cinza Nuvem CanelaLinho Taupe

Cinza Intenso Cinza PimientaCinza Pedra Preto

POP
Laranja FucsiaVermelho Lipstick Verde Disco

Azul Eléctrico Amarelo FlúorTurquesa Tropical Rosa Flúor

PINTURA INTERIOR

EASY DECO

 � Resistência aos golpes e às 
manchas.
 � Longa duração.
 � Ideal para decoração de 
móveis e marcenaria da casa.
 � Multisuperfície: É aplicado 
diretamente em qualquer 
suporte que você deseja 
renovar ou personalizar.

Pintura interior 3 em 1: adere sem 
decapagem e sem primário 
em suportes envernizados 
ou laminados para decorar e 
transformar os suportes.

FORMATOS : 0,5L

UN. / CAIXA 2
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GAMA EASY

PINTURA EXTERIOR

EASY COLOR

 � Multi-superfície.
 � Direto sem primário.
 � Resistente aos choques, manchas, intempéries e UV.
 � Resultado perfeito com garantia de até 7 anos.

Pintura exterior para janelas, persianas, varandas, grades, móveis 
ou objetos de madeira (resinosos, exóticos, nobres, etc. brutos ou 
já pintados, envernizados ou com protetor decorativo), metais 
(ásperos, oxidados ou já pintados), PVC (novo ou para renovar).

7
DE PROTEÇÃO

ANOS
ATÉ

FORMATOS : 0,5L 2,5L*

UN. / CAIXA 2 2

Antracita 
(2,5L)

Preto 
(2,5L)

Antracita

Aluminio

Cinza Pedra

Óxido

Acetinado

Antracita 
(2,5L)

Areia

Azul Verde Floresta

Cinza Pedra

Vermelho Escuro

Castanho Havana 
(2,5L)

Branco 
(2,5L)

Preto 
(2,5L)

Taupe

Forja

Metalizado

*somente cores indicados com 2,5L

PINTURA PLÁSTICA 
MULTI SUPERFÍCIES 

EASY COVER

 � Aderência óptima multi suportes.
 � Monocapa: 98% de opacidade 
mínima.
 � Não amarela.
 � Direto em 20 suportes.
 � Ideal para renovação.

Pintura ultra cobrimento para 
redecorar, renovar ou dar luz 
branca aos interiores. Solução 
de suporte múltiplo que garante 
uma brancura impecável da 
primeira camada para um 
resultado perfeito.

Blanco mate

FORMATOS : 4L 15L

UN. / CAIXA 1 1



24

RENOVATION PERFECTION

RENOVATION PERFECTION 

MÓVEIS DE COZINHA
VERNIZ

PROTETOR BANCADAS

 � Aderência perfeita em qualquer suporte, sem 
primário.
 � Tecnologia Teflon™: proteção anti-manchas.
 � Alta resistência às riscos e golpes.
 � Alto poder de cobertura. 
 � Ultra lavável: manutenção fácil.

 � Tecnologia Cerâmica Ultra resistente aos riscos.
 � Alta resistência às manchas, gordura, produtos de 
limpeza e calor (100ºc).
 � Alta resistência à limpeza.

Tinta especial para renovar móveis de cozinha 
(madeira em bruto, envernizada, pintada, 
melamina), eletrodomésticos, bancadas e 
azulejos de cozinha expostos ao calor e com  
manchas.

Verniz destinado à proteção de bancadas 
pintadas, seja em madeira, melamina ou 
azulejos.

Incolor Acetinado

FORMATOS : 0,75L 2L

UN. / CAIXA 2 1

FORMATO : 0,5L

UN. / CAIXA 2

Branco Algodão Branco Linho Centeio

Taupe Flor de Sal Inox

Cinza Antracita Preto Quartzo

Novo 
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RENOVATION PERFECTION

RENOVATION PERFECTION 

AZULEJOS

 � Aderência perfeita em qualquer suporte, sem primário.
 � Tecnologia Aquaresist®: proteção impermeável.
 � Resistência extrema à imersão na água. 
 � Alto poder de cobertura. 
 � Alta resistência a produtos de higiene.

Tinta para renovar móveis do banho (madeira em bruto, envernizada, 
pintada, melamina, aço inoxidável, metal, plástico) e paredes do casa 
de banho, incluindo o interior de duche.

FORMATOS : 0,075L 0,75L 2L

UN. / CAIXA 4 2 1

Branco Algodão

Taupe

Cinza Antracite

Branco Linho

Cinza Pena

Azul Profundo

Centeio

Cinza Golfinho

Novo 
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RENOVATION PERFECTION

RENOVATION PERFECTION

SANITÁRIOS
ESMALTE

SANITÁRIOS

 � Adesão forte e durável, sem 
primário. 
 � Tecnologia Hydro+: 100% 
estanque: resistência extrema à 
imersão na água.
 � Alto poder de cobertura. 
 � Ultra lavável: manutenção fácil.
 � Aspeto semelhante ao da 
cerâmica.

 � Resistência a pisadas, abrasão, 
aos golpes, aos riscos e aos 
produtos químicos.
 � Renova e impermeabiliza o 
suporte.
 � Aparência de cerâmica.

Tinta especial para renovar 
banheiras, prato de duche 
(porcelana esmaltadas, 
cerâmica, ferro fundido, aço 
esmaltado, resinas acrílicas).

O Esmalte Sanitário com 
dois componentes é um 
revestimento de poliuretano de 
alta resistência.

FORMATOS : 1L

UN. / CAIXA 1

FORMATOS : 0,5L

UN. / CAIXA 4

Branco Acetinado

Novo 

Cinza

Branco

Preto

Branco Creme
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RENOVATION PERFECTION

ESMALTE

RADIADORES

 � Aplicação direta: sem primário.
 � A tinta não descasca: alta resistência da película 
de pintura quando sujeita a variações de 
temperatura.
 � Resistencia a manchas e riscos.
 � Alto poder de cobertura. 
 � Ultra lavável: manutenção fácil.

Uma tinta que se adapta a todos os convectores 
e radiadores, todos os aquecedores eléctricos,  
e aquecimento central à base de produtos de 
alumínio, metal ou ferro fundido.

FORMATOS : 0,5L

UN. / CAIXA 2

Branco

Novo 

Produit plus grand
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RENOVATION PERFECTION

RENOVATION PERFECTION 

PAVIMENTOS E ESCADAS
RENOVAÇÃO 

DESINCRUSTANTE PAVIMENTOS

 � Aderência perfeita, sem primário.
 � Tecnologia Cerâmica: proteção reforçada.
 � Alta resistência a passagens mais intensas, a 
choques e arranhões.
 � Alta resistência a manchas e água estagnada.
 � Alto poder de cobertura.
 � Resiste à limpeza frequente com agentes de 
limpeza (detergente neutro).

 � Facilita a renovação.
 � Aumenta a porosidade dos solos.
 � Melhora a aderência das tintas.
 � Concentrado. Para diluir.

Tinta para renovar pavimentos e escadas 
(madeira em bruto, pintada, laminada e 
cerâmica)

Desincrustante destinado a pisos cerâmicos, 
mármore ou concreto, áspero ou pintado, não 
encerado e sem óleo.

FORMATOS : 0,75L 2L

UN. / CAIXA 2 1

FORMATOS : 1L

UN. / CAIXA 2

Novo 

Branco Algodão Cinza Pérola Cinza Titânio

Cinza Grafite Taupe Preto Asfalto
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