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Informação de imprensa 
 

 

Como evitar mofo nas paredes 

 

Com o tempo mais chuvoso, é comum deixar as janelas fechadas 

por mais tempo, aumentado a umidade dentro de casa. Isso pode 

colaborar para o aparecimento de mofo nas paredes, móveis ou 

roupas. E, para ajudar a evitar essas manchas escuras 

indesejáveis, a Suvinil preparou algumas dicas para proteger as 

paredes, confira abaixo:  

 Mantenha a casa sempre arejada, deixe a janela aberta para 

circular o ar e entrar um pouco de sol; 

 

 A posição dos móveis pode interferir também no 

aparecimento de mofo. Se os armários forem embutidos, a 

dica é impermeabilizar um dos lados da parede, caso não 

sejam, deixe-os 5 cm afastados da superfície; 

 

 A escolha da tinta também é uma opção para evitar 

umidade. O mercado oferece produtos antimofo, que ajudam 

a proteger as paredes. O Suvinil Proteção Total, por 

exemplo, possui um filme 100% elástico que torna as 

paredes impermeáveis, protegendo-as contra infiltrações de 

fora para dentro, livrando-as também das ações da chuva, 

sereno, maresia e umidade do ar. É indicada principalmente 

para a pintura e repintura de áreas externas. 
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 Os produtos da linha Suvinil indicados para área interna, 

também possuem em sua formulação aditivos que 

combatem o desenvolvimento de mofos nas paredes, 

protegendo e garantindo a pintura de ambientes como 

quartos e salas. O Suvinil Família Protegida, por exemplo,  

ainda reduz 99% das bactérias nas paredes por 2 anos após 

sua aplicação.  

 

Para mais informações, acesse: www.suvinil.com.br/. 

 

Sobre a Suvinil 

A Suvinil é a marca de tintas imobiliárias premium da  BASF e lidera a 

participação no segmento. A marca tem uma estratégia de negócio consistente, 

pautada em relacionamento com clientes, inovação e fortes investimentos. 

Adquirida em 1969 pela BASF, que entrava no ramo de tintas globalmente, a 

Suvinil possui mais de 50 anos de boas práticas, que resultaram numa completa 

linha de produtos constituída por látex PVA, acrílicos, esmaltes, vernizes, epóxi e 

complementos para pintura. Seu portfólio, produzido nas fábricas instaladas em 

São Bernardo do Campo (SP) e Jaboatão dos Guararapes (PE), atende todo o 

mercado nacional. 

Sobre a BASF 

 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós 

combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade 

social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 112 mil colaboradores que 

trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: 

Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções 

para Agricultura e Petróleo e Gás. Em 2015, a BASF gerou vendas de mais de € 

70 bilhões. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de 

Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: 

www.basf.com.br. 
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Manoela Machado – (11) 3147- 7240 

Cristhiane Nardini – (11) 3147- 7254 

Thiago Salles – (11) 3147- 7426 

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com/  
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