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Informação de imprensa 
 

 

Viaje para Lua e traga a sofisticação para as paredes 

de casa 

 

 

 

 

Há 48 anos, a população mundial assistia a uma imagem que até 

hoje é a mais surpreendente da corrida espacial, o homem pisava 

na Lua pela primeira vez. Em 20 de julho, a missão Apollo 11 

entrou para história mundial e, inspirada nesta data, a Suvinil, 

marca de tintas imobiliárias da BASF e líder no segmento Premium, 

indica o Efeito Lunar para trazer mais requinte e sofisticação para a 

decoração da casa. Confira abaixo o passo a passo:  

 

1. Primeiro, separe os materiais necessários para o efeito: 

 

 Para o fundo: 

Julho de 2017 

 

Priscilla Mendes 

Fone: 011 2039-2461 

Fax: 011 2039-2505 

priscilla.mendes@basf.com  

 

Luiziana Ribeiro 

Fone: 011 2039-2379 

Fax: 011 2039-2505 

luiziana.ribeiro-

oliveira@basf.com  

 

http://www.basf.com.br/


  

 Suvinil Acrílico Premium na cor branca 

 Rolo de lã de carneiro 

 Bandeja para tinta 

 

 Para a Textura: 

 Suvinil Texturatto Liso cor branco 

 Pedaço de plástico amassado 

 Espátula metálica larga 

 

 Para o efeito: 

 Suvinil Acrílico Metalizado em 2 cores. 

 Rolo de lã de carneiro de pelo baixo ou rolo de 

espuma 

 Espátula de plástico para massa 

 Tecido umedecido 

 Bandeja para tinta 

 

2. Prepare o fundo: 

 Com o rolo de lã, aplique 2 demãos de Suvinil Acrílico 

Premium branco sobre a superfície, respeitando o 

intervalo de secagem de 4 horas entre demãos. 

 Após esse processo, deixe a superfície secar por 24 

horas para receber a textura. 

 

3. Aplique a textura: 

 Aplique o Suvinil Texturatto Liso branco com a ajuda 

de um pedaço de plástico amassado, “molhando” o 

plástico na textura e fazendo um “esponjado“ com o 

produto em pontos isolados. O objetivo é deixar a 

superfície irregular. 

 Antes que a textura comece a secar, alise a superfície 

(picos) suavemente com a espátula larga de aço, 

deixando-a com um relevo suave. 

 Deixe secar por 12 horas. 



  

 Lixe levemente a superfície com lixa 180 ou 220 e 

remova o pó com escova e pano úmido. 

 

4. Produza o efeito Lunar: 

 Com um rolo de lã de carneiro de pelo baixo, aplique 

2 demãos do Suvinil Acrílico Metalizado diluído em 

15% em água na cor escolhida mais clara, 

respeitando o intervalo de 4 horas entre demãos. 

 Aguarde secar por 8 horas. 

 Após esse processo, aplique o produto diluído em 

20% com água na cor mais escura, utilize também o 

rolo de lã. 

 Logo em seguida, com a superfície úmida, faça 

movimentos suaves com a espátula de plástico, 

removendo o excesso da tinta dos relevos mais altos 

e deixando a cor mais concentrada nas depressões 

da textura, criando o contraste na superfície.  

Obs.: Remova frequentemente com um pano umedecido o 

excesso de tinta da espátula de plástico.  

 

Após esse processo, você terá como resultado o sofisticado 

Efeito Lunar. A Suvinil indica as cores Samambaia (para a 

base) e Verdite (para o contraste).  

 

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. 

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


  

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 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/  
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