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Informação de imprensa 
 

 

Como produzir o efeito lousa colorido para uma 

parede descolada e funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O efeito lousa é uma ótima opção para quem quer deixar os 

ambientes mais funcionais para o dia a dia. Além de ser um “faça 

você mesmo” rápido e prático, essa alternativa estimula a 

criatividade e deixa o ambiente com mais originalidade. Por isso, 

fugindo das lousas tradicionais, verdes e pretas,  a Suvinil preparou 

um passo a passo simples para um cantinho colorido cheio de 

histórias, receitas, recados, onde você pode soltar sua imaginação.  

 

A dica é optar por uma cor forte, como o laranja ou violeta e dar um 

toque especial à decoração da casa. Confira abaixo o passo a 

passo com o Suvinil Esmalte Seca Rápido Acetinado, que pode 

ser aplicado em mais de 300 cores disponíveis no leque da marca:  

 

1. Separe o material que será utilizado: jornal ou lona 

plástica, fita crepe, luvas, óculos, pincel, rolos de espuma de 9 
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ou 15cm, lixas número 180 ou 220, bandejas, mexedor de 

tintas ou material no formato de uma régua e pano para 

limpeza;  

2. Prepare o ambiente: forre o chão com jornal, lona ou papel 

específico para proteger dos respingos e cubra os móveis com 

plástico;  

3. Defina a área a ser pintada e coloque fita crepe ao redor das 

portas, batentes, rodapé e teto. Proteja as maçanetas com 

papel alumínio, pois é mais fácil para remover do que a fita 

crepe; 

4. Coloque roupas confortáveis e utilize luvas e óculos de 

proteção; 

5. Prepare a superfície: antes de iniciar a pintura, lixe a 

superfície, retire o excesso de pó com uma vassoura e passe 

um pano úmido para finalizar; 

6. Dilua a tinta conforme indicado na embalagem, coloque-a no 

recipiente (bandeja) e molhe o rolo uniformemente, retirando o 

excesso do produto na parte mais alta da bandeja; 

7. Aplique o produto fazendo um  “N” na parede e preencha a 

letra com movimentos verticais de um lado para o outro, para 

uniformizar o acabamento; 

8. Espere secar por 4 horas e passe a segunda demão, espere 

mais 4 horas e aplique uma terceira demão, respeitando o 

mesmo tempo de intervalo; 

Obs: Mesmo que a superfície esteja perfeitamente coberta 

com 2 demãos, deve-se aplicar a terceira para aumentar a 

resistência e durabilidade do efeito. 

10. Após aplicar a última demão, aguardar a cura (secagem 

total) da tinta por 7 dias antes de utilizar a parede como lousa*. 

*Dica: Use sempre um pano úmido para “apagar” o Giz 



  

 

 

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. 

 

                        

 

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 
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