
 

 

 

Suvinil deixa sua linha de construções ainda mais completa com dois lançamentos exclusivos 

 

• Os produtos Acrílico Premium e Esmalte Cobertura Profissional possuem atributos com ótimo 

custo benefício, direcionados para atender as demandas do mercado de Construção Civil.  

 

São Paulo, 12 dezembro de 2019 - A marca de tintas Suvinil acaba de expandir sua linha Suvinil 

Construções, pensada exclusivamente para o segmento de Construção Civil, com o lançamento de dois 

novos produtos.  

 

Buscando atender as necessidades do setor, a Suvinil lançou o Acrílico Premium, produto focado na 

pintura de paredes. Ideal para repintura de concreto, fibrocimento e reboco, possui qualidade 

comprovada para áreas internas e externas. Entre seus atributos, o produto apresenta excelente 

cobertura, é fácil de pintar e retocar, é antirrespingo e não deixa cheiro após aplicação. Outra 

vantagem é que pode ser aplicado tanto com rolo quanto em Airless, processo de pintura mecanizada 

que traz ainda mais praticidade e tem um rendimento de até 380 m² por embalagem. Está disponível 

em embalagens metálicas e plásticas e em quatro cores prontas em acabamento fosco: Branco, Gelo, 

Palha e Algodão Egípcio. 

 

Já o Suvinil Esmalte Cobertura Profissional é um esmalte premium base água para áreas externas e 

internas. Pode ser utilizado para primeira pintura e repintura de madeiras,metais ferrosos, 

galvanizados, alumínio e PVC. Com acabamento impecável, é de fácil aplicação, dispensa o uso de 

fundo, não amarela com o tempo e é recomendado até mesmo para portas que são entregues pré-

pintadas pelos seus fabricantes. Pode ser aplicado com rolo de espuma, rolo de lã de carneiro, trincha, 

pincel e também com o Airless. Está disponível em galão de 3,6 L na cor branca em acabamento 

acetinado.  

 

 

 



 

 

Sobre a Suvinil 

Nós somos a Suvinil, a marca de tintas decorativas da BASF mais presente na casa dos brasileiros. 

Desde 1961 acompanhamos as suas histórias e te ajudamos a transformar os lugares onde você mora, 

vive e se expressa. Temos como premissa o relacionamento próximo com nossos consumidores e 

parceiros, e nosso objetivo é fazer parte dos momentos mais especiais da sua vida. Para isso, 

oferecemos uma linha completa de produtos para você pintar paredes, pisos, tetos, azulejos, madeiras, 

metais, entre outras superfícies. Tudo isso é preparado em nossas fábricas localizadas em São 

Bernardo do Campo (SP) e Jaboatão dos Guararapes (PE). Vem saber mais sobre a gente! 

www.suvinil.com.br. 

 

Informações para a imprensa  

 

 

 

Letícia Castro - (11) 3147- 7231  

Ana Carolina Damaceno - (11) 3147-7241 

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 
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