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Informação de imprensa 
 

 

Deixe o ambiente aconchegante com o Efeito Camurça 

 

 

 

O Efeito Camurça, além de sofisticado, tem fácil aplicação, o que 

atrai muitos adeptos do “faça você mesmo”. Ele é uma ótima 

pedida para ambientes que transmitam a sensação de acolhimento, 

aconchego e conforto, como salas e quartos. Confira abaixo o 

passo a passo da Suvinil para levar mais requinte para a 

decoração da casa: 

 

1. Primeiro, separe os materiais necessários para o efeito: 

 

 Para o fundo: 

 Suvinil Acrílico Premium Fosco na mesma cor do 

Acrílico com Microesferas 

 Rolo de lã de carneiro de pelo baixo 
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 Bandeja para tinta 

 

 Para o efeito: 

 Suvinil Acrílico com Microesferas 

 Rolo de lã de carneiro de pelo baixo 

 Pincel de 3“ de cerdas macias 

 Bandeja para tinta 

 

2. Prepare o fundo: 

 Com o rolo de lã de carneiro, aplique de 1 a 2 

demãos de Suvinil Acrílico Premium Fosco sobre a 

parede, respeitando o intervalo de secagem; 

 Após 24 horas, a superfície estará seca e pronta para 

receber o Suvinil Acrílico com Microesferas. 

 

3. Produza o Efeito Camurça: 

 Com o rolo de lã de carneiro, aplique uma primeira 

demão do produto; 

 Aguarde o tempo de secagem de 4h; 

 Com o pincel de 3” de cerdas macias, aplique a 

segunda demão do Suvinil Acrílico com Microesferas. 

Comece a aplicação em uma das extremidades da 

parede, partindo do teto em direção ao chão. Faça 

movimentos em formato de “X”, sempre cruzados e 

de maneira aleatória. O efeito será obtido após a 

segunda demão do produto; 

 Após a aplicação, aguarde secar por 24h. 

 

Para mais informações sobre este e outros efeitos da marca, 

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. 

http://www.suvinil.com.br/


  

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 114 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. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões 

em 2016. 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 

 

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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