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Informação de imprensa 
 

 

Fique livre das bactérias com Suvinil Família 

Protegida  

 

 

Para alguns locais, além da cor da tinta, é preciso ter uma 

preocupação extra com o produto escolhido, por exemplo, deixar 

as paredes livres de micro-organismos. Se o objetivo é repaginar o 

quarto da criança ou bebê, escolas, hospitais, creches, clínicas, 

laboratórios, entre outros, a dica é optar pelo Suvinil Família 

Protegida, produto aprovado pela Anvisa, que reduz 99,9% das 

bactérias na superfície por dois anos.  

 

Indicada para ambientes internos, a tinta Suvinil Família Protegida 

não tem cheiro, o que ajuda a evitar qualquer alteração na rotina de 

quem frequenta o espaço. Além disso, esta é a melhor opção para 

quem não abre mão de paredes limpas e sem manchas, por ser 

lavável, é possível remover sujeiras como café, chocolate, ketchup, 

caneta e batom. 

 
Mas qual cor ideal para cada tipo de ambiente? Veja abaixo 

algumas sugestões de tons para transformar os espaços coletivos 

de acordo com a sensação que se deseja passar em cada um 

deles: 
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Priscilla Mendes 

Fone: 011 2039-2461 

Fax: 011 2039-2505 

priscilla.mendes@basf.com  

 

Luiziana Ribeiro 

Fone: 011 2039-2379 
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http://www.basf.com.br/


  

A combinação de tonalidades dinâmicas, que 

estimulam a criatividade e proporcionam energia e 

jovialidade, como as cores Samambaia, Pólen e 

Papoula são algumas sugestões para renovar salas 

de atividades utilizadas por bebês e crianças.  

 

 

Já para locais destinados ao descanso, por exemplo, 

são indicadas cores mais calmas, que permitem 

relaxar, como Estação das Chuvas, Crômio e Areia 

do Deserto. Essas tonalidades são fontes de 

sensações tranquilizantes e podem ser comparadas 

ao silêncio ou a um abraço aconchegante. 

 

Para saber mais sobre como proporcionar um ambiente protegido, 

bonito e saudável, 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 

Andrea Benedetti – (11) 3147 - 7467 

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com/  
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