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O Efeito Estêncil é cada vez mais uma tendência nas paredes da
casa. Esta opção é versátil e prática, além de dar uma cara mais
sofisticada à decoração dos ambientes. Por isso, em um estilo
“faça você mesmo”, a Suvinil ensina esta ideia criativa para
transformar os espaços em verdadeiras obras de arte.
Neste caso, vale usar cores mais contratantes para destacar o
desenho do efeito. Para sala, por exemplo, uma alternativa é usar
os azuis Oceano Pacífico com Estação das Chuvas, que passam
uma atmosfera tranquila e relaxante para o ambiente. Já para
quem procura uma sensação de acolhimento e aconchego, uma
boa opção é o vermelho avioletado Cortina de Teatro, combinado
com o branco.
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Confira o passo a passo:
1. Primeiro, separe os materiais necessários para o efeito:
- Molde para o Efeito Estêncil;
- Esponja;
- Bandeja de pintura;
- Rolo de espuma ou trincha;
- Fita adesiva;
- Suvinil Toque de Seda na cor escolhida;
Dica: quanto maior o molde, mais fácil para fazer o efeito.

2. Prepare o fundo:
- Antes de iniciar a pintura, coloque roupas confortáveis. Opte por
camisas de mangas compridas e não se esqueça dos óculos para
proteger os olhos;
- Forre o chão com jornal, lona ou papel específico para proteger
dos respingos;
- Cubra os móveis com plástico e as maçanetas com papel
alumínio;
- Com o rolo, aplique de 2 a 3 demãos do Suvinil Toque de Seda
na cor mais escura, respeitando o intervalo de secagem indicado
no rótulo da embalagem;
- Após esse processo, deixe a superfície secar por 24 horas para
receber o efeito;
Atenção: Em paredes já pintadas e masseadas, recomendamos
efetuar um leve lixamento e remoção do pó com um pano úmido.
Logo em seguida aplicar Suvinil Toque de Seda.

3. Aplique o efeito:
- Posicione o molde na parede, com a ajuda da fita adesiva;
- Aplique Suvinil Toque de Seda na cor mais clara pintando a
parte interna do molde com a esponja, fazendo movimentos para
frente e para trás “batendo” a esponja nas partes vazadas do
molde preenchendo-o com a tinta;
- Repita o processo até completar toda parede
- Trabalhe com o Suvinil Toque de Seda sem diluir para que não
escorra por detrás do molde e danifique o desenho
- Mantenha a esponja sem excessos de tinta (mais seca) para
evitar possíveis escorrimentos.
- Após a parede seca, curta o novo visual do cômodo.
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combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade
social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 114 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. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões
em 2016. 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
Andrea Benedetti – (11) 3147- 7467
suvinil@maquinacohnwolfe.com
www.maquinacohnwolfe.com/

