
 

Valorize o ambiente com o Efeito 

Mármore 

 

Uma ótima opção para valorizar o ambiente de forma simples e dar aquele toque especial à 

decoração é apostar no Efeito Mármore. Além de levar um pouco de sofisticação, ele pode ser 

combinado na cor desejada sem perder o estilo da casa. Confira o passo a passo abaixo: 

Primeiro passo - separe os materiais necessários: 
 

 Para a Textura: 

1. Suvinil Texturatto Especial Efeito Mármore na cor desejada; 

2. Desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados; 

3. Espátula de aço. 

 Para o polimento:  

1. Cera incolor pastosa; 

2. Politriz ou flanelas para polimento manual. 

Segundo passo – prepare o ambiente e a parede: 

 
 Prepare-se para a pintura: 



 

1. Coloque roupas confortáveis e óculos para proteger os olhos, opte por camisetas de manga 

comprida; 

2. Forre o chão com jornal, lona ou papel específico para a pintura. Cubra os móveis com 

plástico e as maçanetas com papel alumínio; 

3. Para preparar a superfície, aplique de duas a três demãos de Suvinil Massa Corrida ou 

Acrílica e mais duas a três demãos de Suvinil Acrílico Premium Fosco na cor branco. Para 

isso, use desempenadeiras de aço e rolo de lã de carneiro, respectivamente. É fundamental 

respeitar o intervalo de secagem indicado no rótulo do produto. 

Obs.: Se a parede já estiver com massa corrida ou gesso, aplique somente o Suvinil 

Acrílico Fosco Branco. 

Terceiro passo – produza o efeito:  

 

1. Após a secagem, aplique o Suvinil Efeito Mármore com 

uma desempenadeira de aço com bordas arredondadas, como 

se fosse uma massa corrida. Espalhe a textura, deixando a 

superfície levemente irregular (com relevos pequenos e sutis). 

 

2. Deixe secar entre 6 e 8 horas e aplique a segunda demão em 

movimentos disformes. Complete as áreas onde a textura não foi 

aplicada para nivelar a superfície, depositando e ao mesmo tempo 

retirando o excesso do produto. Respeite o intervalo entre as demãos.  

 

3. Aplique a terceira demão do produto também em movimentos 

disformes, criando manchas e nivelando a superfície. Neste passo, o 

acabamento ficará ainda mais manchado. 

 

 

https://www.suvinil.com.br/pt/produtos/41/suvinil-efeito-m%C3%A1rmore.aspx?utm_source=imprensa&utm_medium=press%20release&utm_campaign=abril&utm_content=Efeito%20M%C3%A1rmore%20produto


 

 

4. Após a secagem total de pelo menos 8 horas, comece o processo de 

compactação, movimentando a desempenadeira sobre o produto em forma 

angular, afim de começar o processo de polimento. 

 

5. Após a secagem, aplique cera em pasta incolor em toda a superfície com a 

ajuda da desempenadeira ou de uma esponja macia. Deixe secar por cerca 

de quinze minutos. 

6. Para dar o toque final, faça o polimento manual, com a politriz ou com a flanela, 

deixando a superfície polida e brilhante.  

Obs: a politriz facilita o processo de polimento, que também pode ser feito com uma flanela. 

Confira também os outros efeitos da marca no site ou, se preferir ver a aplicação na parede 

pessoalmente, visite gratuitamente a CasaE, basta se inscrever no site. 

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 115 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 Óleo e Gás. A BASF registrou vendas de €64,5 

bilhões em 2017. 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.     

http://www.suvinil.com.br/?utm_source=imprensa&utm_medium=press%20release&utm_campaign=abril&utm_content=Efeito%20M%C3%A1rmore
https://goo.gl/JZ9i8P
http://www.basf.com.br/


 

            

 

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

 

Cristhiane Nardini – (11) 3147- 7254 

Bruna Marconi – (11) 3147-7413 

Andrea Benedetti – (11) 3147- 7467 

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com/  

mailto:suvinil@maquinacohnwolfe.com
http://www.maquinacohnwolfe.com/

