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Informação de imprensa 

Leve mais personalidade a decoração transformando 

as portas e janelas 

 

Na hora de renovar a decoração, abusar da criatividade traz mais 

personalidade aos ambientes da casa. Neste caso, por que não 

colorir as portas e janelas dos cômodos? Brincar com as 

tonalidades nestes elementos, deixam os espaços mais modernos 

e cheios de originalidade. Por isso, a Suvinil traz algumas opções 

para deixar esta tarefa mais simples e divertida.   
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Transformar estes elementos da decoração pode ser uma solução 

fácil e econômica para mudar os ambientes da casa. Se as portas 

e janelas forem de madeira, basta seguir o passo a passo: 

 

1. Lixe a superfície respeitando o sentido dos veios da 

madeira, para que ela fique lisa e uniforme. No caso de 

repintura com a tinta ou verniz de fundo, faça o processo 

até que seja removido todo o brilho; 

2. Passe um pano úmido na superfície para retirar o pó 

após o lixamento. Caso necessário, faça uma limpeza 

com uma solução de água e detergente neutro para 

remover resíduos de gordura; 

3. Em caso de primeira pintura (madeira nova), aplique 

uma demão de Suvinil Fundo Seca Rápido. Para 

repintura não há necessidade do fundo; 

4. Caso haja desnível na madeira, aplique com uma 

espátula ou desempenadeira o Suvinil Massa para 

Madeira para deixá-la uniforme; 

5. Aguarde secar por 4 horas e aplique a segunda 

demão do produto; 

6. Após o tempo de secagem, lixe a massa até atingir o 

nível do restante da superfície e sele a massa com 

Suvinil Fundo Seca Rápido antes de pintar; 

7. Aplique uma demão do Suvinil Esmalte Seca 

Rápido –  Acetinado Base Água na cor desejada; 

8. Após 4 horas de intervalo, aplique a segunda demão 

e aguarde o tempo de secagem indicado na embalagem. 

 

Nas portas e janelas que ficam nas áreas 

externas, opte por tonalidades mais vibrantes, 

como o amarelo Mostarda Dijon e o Azul-

royal.  

 

Já para os ambientes internos, uma boa pedida 

é o laranja Papoula que pode ser combinado 



  

 

com cores mais neutras, como o cinza Crômio, por exemplo. Para 

compor a decoração, a dica é colocar pitadas de outras tonalidades 

nas cômodas, cadeiras ou, até mesmo, nas maçanetas das portas.  

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 

 

Manoela Machado – (11) 3147 - 7240 

Cristhiane Nardini – (11) 3147 - 7254 

Andrea Benedetti – (11) 3147 - 7467 

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com/ 
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