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Informação de imprensa 
 

 

Saiba qual a tinta mais indicada para pintar a casa 

 

 

 

A pintura é uma alternativa prática e fácil para dar uma nova cara 

ao ambiente, mas é normal surgir alguma dúvida sobre qual o tipo 

de tinta é mais indicada para cada necessidade. A Suvinil, marca 

de tintas imobiliárias da BASF e líder no segmento premium, 

destacou qual é o melhor produto para os diferentes tipos de 

superfície e espaço. 
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Para estes ambientes, a dica é usar o Suvinil Banheiros e 

Cozinhas. Uma tinta epóxi base água, que apresenta baixo odor, 

antimofo, secagem rápida e é aplicada como uma tinta comum, 

além de resistir a limpeza do dia a dia oferecendo altíssima 

durabilidade. Com acabamento acetinado, é um produto indicado 

para proteger superfícies de azulejo, pastilhas, alvenaria, vidros, 

madeiras e metais.  

 

Para o piso ou áreas em contato direto com a água, a sugestão é 

usar o Suvinil Sistema Epóxi. Este esmalte possui excelente 

aderência, alta resistência à água, umidade, abrasão e permite 

uma menor aderência à sujeira, facilitando também a limpeza.  

 

Quarto e sala:  

 

Para colorir estes espaços da casa, opte por um produto acrílico, 

como Suvinil Fosco Completo. A solução oferece mais cobertura 

com menos demãos, longa durabilidade, não revela imperfeições e 

é lavável, sem cheiro e praticamente sem respingo. 

 

Para quem quer levar mais criatividade aos cantinhos da casa, o 

Suvinil Esmalte Seca Rápido Acetinado é uma alternativa para 

fazer o famoso Efeito Lousa. O esmalte base água da marca não 

descasca e possui fórmula siliconada para facilitar na limpeza. 

Além disso, não é necessário usar fundo preparador, a indicação é 

apenas lixar a superfície antes de aplicar o produto e esperar 4 

horas (conforme embalagem) para a segunda demão. 

 

Quarto infantil:  

 

Para os quartos infantis, que merecem uma atenção especial, a 

dica é optar por um produto que não altere a rotina das crianças. O 

Suvinil Família Protegida, por exemplo, reduz 99% das bactérias 

da parede por até dois anos, não tem cheiro e é lavável, facilitando 

a limpeza.  



  

 

 

Fachada e áreas externas: 

Sabemos como é difícil manter uma fachada limpa e renovada, 

principalmente em locais expostos ao sol, chuva, sereno ou 

maresia. Por isso, a Suvinil desenvolveu soluções que ajudam 

neste desafio. O Suvinil Sempre Nova, por exemplo, com a sua 

tecnologia de nano partículas, que repele sujeira, ajuda a manter a 

superfície apenas com batidas de chuva ou jatos d’água.  

 

Já o Suvinil Proteção Total conta com um filme 100% elástico que 

torna as paredes impermeáveis de fora para dentro, protegendo 

contra infiltrações. O indicado é aplicar em locais que sofrem com 

fissuras e necessitam de maior impermeabilização.  

 

Para renovar o piso uma ótima alternativa é o Suvinil Piso, 

indicado para os cimentados e cerâmicos. Esta tinta acrílica de 

acabamento fosco resiste à alcalinidade, tem fácil aplicação, 

secagem rápida, ótima cobertura e aderência, além de bom 

alastramento.   

 

Caso tenha dúvidas sobre o processo de pintura, conte o aplicativo 

Guia Suvinil, que te auxilia em toda a jornada da pintura, desde 

escolha do melhor produto até o local mais próximo para comprá-

lo. Além disso, antes de comprar a tinta, confira o tom desejado 

com o Kit Teste Sua Cor e veja como ficará a superfície nas três 

luzes do dia: manhã, tarde e noite. 

 

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 

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


  

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 

Thiago Salles – (11) 3147- 7426 

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com/  
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