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Informação de imprensa 
 

 

Pinte a casa de uma forma prática e divertida 

  

 

 

O “faça você mesmo” vem sendo cada vez mais procurado pelos 

consumidores que querem transformar o ambiente de forma rápida 

e divertida. Mudar as paredes pode renovar os espaços da casa, 

além de deixá-los com mais personalidade. A Suvinil, marca de 

tintas imobiliárias da BASF e líder no segmento premium, preparou 

algumas sugestões para que essa jornada seja tão agradável 

quanto o resultado final da sua decoração. 

 

Escolha a sua cor:  

 

A parte mais legal de pintar a casa é escolher a cor da parede. A 

combinação de tonalidades em um ambiente é definida de acordo 

com a sensação que se quer passar no cômodo, reforçando o 
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estilo do morador. Para tornar esta experiencia ainda melhor, a 

Suvinil recomenda o Kit Teste Sua Cor.   

 

O kit está disponível em duas ou quatro cores nas mais de 1.500 

tonalidades do leque da marca. Cada embalagem contém 200 ml 

de tinta e cobre até um metro quadrado de pintura. O produto já 

vem pronto para uso, sem necessidade de diluir com água, e 

permite uma maior fidelidade da cor testada em relação a 

tonalidade final da parede, já que é possível obervar a cor nas três 

luzes do dia (manhã, tarde e noite). 

 

Quantidade certa, sem desperdício:  

 

Para saber a quantidade exata para a pintura, a Calculadora de 

Tintas é fácil de utilizar e ajuda a evitar o desperdício e a perda de 

tempo com a compra de mais material. Basta que o consumidor 

entre no portal da Suvinil e siga os seguintes passos: aponte qual 

tipo de superfície será pintada, o produto que será utilizado e inclua 

a extensão e a altura da parede, além das medidas de janelas e 

portas e o número de demãos. Após a inserção dessas 

informações, a ferramenta apresenta automaticamente o número 

de embalagens necessárias. 

 

Pintura rápida e prática:  

 

O “Faça Você Mesmo” vem trazendo um novo olhar para quem 

quer decorar o ambiente de forma rápida e com baixo custo. Com 

esta técnica, pintar as paredes passou a ser uma tarefa simples 

para renovar a casa. O poduto Suvinil Fosco Completo, por 

exemplo, é uma ótima opção para esta prática: cobre mais com 

menos demãos, não revela imperfeições na superfície, não tem 

cheiro e praticamente não respinga.   

 

Passo a passo simples:  

 

https://loja.suvinil.com.br/
https://www.suvinil.com.br/pt/guia-de-pintura/calculadora-de-tintas.aspx
https://www.suvinil.com.br/pt/guia-de-pintura/calculadora-de-tintas.aspx


  

1. Antes de iniciar a pintura, coloque roupas confortáveis;  

2. Forre o chão com jornal, lona ou papel específico; 

3. Cubra os móveis com plástico e as maçanetas com papel 

alumínio; 

4. Coloque fita crepe ao redor das portas e batentes, dilua a 

tinta conforme indicado na embalagem; 

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

recipiente e molhe o rolo, retirando o excesso do produto; 

6. Faça um “W” na parede, de acordo com o tamanho da área 

a ser pintada, e preencha as letras espalhando a tinta. 

7. Depois desse processo, deixe a tinta secar por pelo menos 4 

horas. Se o dia estiver úmido ou chuvoso, o ideal é deixar o 

produto secar por 8 horas; 

8. Chame os amigos para mostrar o novo visual da casa 

 

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 

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


  

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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