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Informação de imprensa 

Suvinil lança primeira tinta lavável com acabamento 

fosco suave 

 O produto Limpeza Total pode ser aplicado tanto em 

ambientes externos como internos 

 A nova tinta permite a remoção total da sujeira apenas com 

um pano úmido e detergente neutro 

A Suvinil, líder do segmento premium de tintas imobiliárias no Brasil, 

lança primeira tinta lavável com acabamento fosco suave do 

mercado: Suvinil Limpeza Total. O novo produto permite a remoção 

da sujeira apenas com um pano úmido e detergente neutro. 

“Uma das nossas preocupações é a liberdade de escolha do 

consumidor. Por isso, reunimos em um mesmo produto limpeza e 

praticidade, além de desenvolver o acabamento fosco suave para 

uma tinta lavável, atendendo a uma demanda do nosso consumidor 

para disfarçar imperfeições na parede e mantê-la sempre limpa“, 

afirma Juliana Hosken, diretora de marketing da Suvinil. 

Uma das preocupações na hora de pintar a casa, 

principalmente para quem tem filhos e pets, é optar 

por um produto que permita a fácil remoção da 

sujeira sem deixar manchas. A tinta Suvinil 

Limpeza Total permite a limpeza de sujeiras tanto 

nas áreas externas como internas da casa, como: 

pó, fuligem, batom, giz de cera, marcas de mãos, 

bolas, sujeiras de cachorros, entre outras.  
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Para a remoção da sujeira, basta passar o detergente neutro e retirar 

com um pano úmido, não é necessário esfregar a parede. Além da 

praticidade e limpeza total da superfície, o lançamento oferece alta 

durabilidade e cobertura e possui aditivo antirrespingo, que 

proporciona menos sujeira durante a aplicação, facilitando a pintura e 

deixando a casa mais limpa.  

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 

Andrea Benedetti – (11) 3147 - 7467 
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