TABELA
DE MISTURAS
DE CORANTES
Obs: cores apresentadas neste catálogo possuem somente valor indicativo
podendo apresentar variações entre a cor aqui impressa e as originais
MA MÃ O PAPAYA

=

UVA

=

+

1 frasco de Laranja + 1/2 frasco de Vermelho
L AVA NDA

+

+

1/2 frasco de Azul + 1 frasco de Vermelho + 1 frasco de Violeta
LIMA

=

+

=

+

1/2 frasco de Vermelho + 1/2 frasco de Violeta+ 1/2 frasco de Azul
SA LMÃ O

+

1/2 frasco de Verde Oliva+ 1 frasco de Ocre
AREIA

=

=

+

1 frasco de Marrom + 1/2 frasco de Vermelho
GRA FITE

+

1/2 frasco de Marrom + 1/2 frasco de Verde Oliva
CHOC OL ATE

=

+

1/2 frasco de Preto + 1/2 frasco de Azul Real
A ZUL J EANS

=

+

AZUL HORTÊNC IA

ROSA ANTIGO

=

+

1 frasco de Violeta + 2 frascos de Azul

AM ARELO PA LHA

=

+

2 frascos de Vermelho+ 1 frasco de Preto
V ER D E PAC ÍFICO

=

+

1 frasco de Vermelho + 1/2 frasco de Preto + 1 frasco de Ocre

+

2 frascos de Azul Real+ 1 frasco de Vermelho

=

=

+

1/2 frasco de Ocre + 2 1/2 frascos de Amarelo
M ARFIM

+

1/2 frascos de Azul Real + 1/2 frasco de Verde

=

+

1/2 frasco de Preto + 1 frasco de Ocre

Obs: A amostra de cor corresponde a mistura indicada diluída em 3,6 litros de tinta branca

Para todos os tipos de tinta

Qualidade!
Colorsil é concentrado e tem alto poder de tingimento, dilui facilmente e apresenta cores resistentes.
Pode ser usado tanto em tintas à base de solventes (esmalte sintético, óleo) como em tintas à base
d`água (acrílica, PVA e látex). Possui a maior cartela de cores do mercado, contendo matizes
especialmente selecionadas para atender os mais diversos segmentos do mercado consumidor.

amarelo

vermelho

laranja

ocre

marrom

azul

azul piscina

azul real

verde

verde água

Cor do pigmento puro (acima) e tonalidade diluída (abaixo)

verde limão

verde oliva

violeta

lilás

15 cores!

preto

CORANTE UNIVERSAL
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Obs: A cor diluída corresponde a uma amostra de 1 frasco em 3,6 L de tinta branca

Disponível em embalagens
de 34ml (dúzia) e em litro

MODO DE USAR
1

3,6L

Adicione um frasco de corante para cada
galão de tinta (3,6 litros). Misture bem
antes e durante a aplicação da tinta.
Para quantidades maiores, essa proporção
deve ser mantida.

Concentrações maiores do
que a recomendada podem
resultar em manchas na
aplicação, comprometendo
o resultado ﬁnal da pintura.

Obs: cores apresentadas neste catálogo possuem somente valor indicativo
podendo apresentar variações entre a cor aqui impressa e as originais

02) Corantes

Qualidade!
Cores & Tons é concentrado e tem alto poder de tingimento, dilui facilmente e apresenta cores
resistentes. Especialmente elaborado para colorir tintas à base d’água (acrílica, látex e PVA).
Possui a maior cartela de cores do mercado, contendo matizes especialmente selecionadas para
atender os mais diversos segmentos do mercado consumidor.

amarelo

vermelho

laranja

ocre

marrom

azul

azul piscina

azul real

verde

verde água

Cor do pigmento puro (acima) e tonalidade diluída (abaixo)

verde limão

verde oliva

violeta

lilás

15 cores!

preto

corante para tintas base d’água

Cores &Tons

BASE D’ÁGUA

Obs: A cor diluída corresponde a uma amostra de 1 frasco em 3,6 L de tinta branca

Disponível em embalagens de 50ml (dúzia)

MODO DE USAR
1

03) Corantes

3,6L

Adicione um frasco de corante para cada
galão de tinta (3,6 litros). Misture bem
antes e durante a aplicação da tinta.
Para quantidades maiores, essa proporção
deve ser mantida.

Concentrações maiores do
que a recomendada podem
resultar em manchas na
aplicação, comprometendo
o resultado ﬁnal da pintura.

Obs: cores apresentadas neste catálogo possuem somente valor indicativo
podendo apresentar variações entre a cor aqui impressa e as originais

ECOLÓGICO
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REMOVEDOR DE
FERRUGEM E
FOSFATIZANTE
Indicado para o
tratamento de
todos os tipos de
estrutura metálica que
apresentem ferrugem.
Remove a ferrugem,
prepara a superfície
para a pintura e
fosfatiza prevenindo o
enferrujamento.
Disponível em
embalagens de
250ml, 500ml e
1 litro (caixa c/12un).

MODO DE USAR

05) Removedores

1) Remova crostas de
ferrugem solta com uma
escova de aço ou espátula.

4) Deixe repousar de
12 à 24 horas após a
aplicação para completar
o tratamento.

2) Elimine totalmente a
sujeira e oleosidade antes
de aplicar o produto na
superfície metálica.

5) Para limpar resíduos do
produto utilize um pano/estopa
embebido em Thinner.

3) Aplique o Fosfer
utilizando pincel, pistola
ou por imersão.

6) Depois de secar, a superfície
está pronta para receber
pintura.

DILUIÇÃO: 1/3
de água (somente no
uso por imersão).

Fundo Convertedor
de Ferrugem
Converte a ferrugem e já
forma um fundo de pintura!

Pode ser usado em qualquer
substrato que apresente sinais
de ferrugem, como grades,
portas, janelas de ferro e
máquinas domésticas.

Disponível em embalagens de 200 ml, 500 ml, 1 litro e 5 litros
I M P O R TA N T E
Recomendamos o uso de
tintas à base de solventes,
pois não é compatível
com todos tipos de tinta à
base d’água.

Não retorne o produto
utilizado para a
embalagem original.

No intervalo entre a secagem do Confer
e a aplicação da pintura ﬁnal, a superfície
não deve ser lavada ou exposta a
qualquer tipo de umidade.

MODO DE USAR

Com uma lixa ou escova
de aço, remova a tinta ou
o excesso de ferrugem.
Elimine também qualquer
sinal de oleosidade, pois
o Confer não adere em
superfícies com graxa, óleo,
gordura ou cera.

Em um recipiente não-metálico,
separe a quantidade de Confer
que você irá utilizar.
Nunca esqueça de agitar bem a
embalagem original do produto.
Com um pincel, rolo ou pistola,
inicie a aplicação do Confer no
local onde houver ferrugem.
Deixe secar por 2 (duas) horas
para aplicar a segunda demão.

Após 24 (vinte e quatro)
horas da segunda demão,
você já pode aplicar a
tinta (esmalte sintético,
por exemplo) na sua cor
preferida.
Obs: Algumas tintas especiais
não são compatíveis com
fundos convertedores..
Ex: lacas e tintas metalizadas

06) Convertedores

Excelente
durabilidade
e resistência
à luminosidade
Realça os veios
da madeira

Tingimento de vernizes e
seladores em diversas cores:
Marfim

Marrom Mogno

Cedro

Canela

Carvalho

Castanho

Cerejeira

Pinhão

Madeira envelhecida

Mel

Nogueira

Imbuia

Mogno Especial

Ipê

Vinho

Tabaco

Disponível em embalagens de 100ml (dúzia) e em litro

MODO DE USAR
07) Tingidores

1

1L

Misturar em verniz ou selador NITRO,
na proporção de 100ml de MADESIL
(1 frasco) por litro (1/10).
Aplicação com pistola ou pincel.

Quando o acabamento
for feito em verniz PU,
recomenda-se primeiro o
tingimento com selador
NITRO e depois a aplicação
do verniz PU INCOLOR.

Solúvel em
thinner, álcool,
água, verniz
ou selador!

Tingidor

Para aplicação
artesanal e
industrial em
Ideal para madeiras, jutas,
vime, papel e muito mais.

Preto

Amarelo

Verde

Laranja

ref 601

ref 622

ref 623

ref 604

Azul

Vermelho

Castanho

Cedro

ref 605

ref 606

ref 607

ref 608

Mogno

Nogueira

Marrom mogno

Vinho

ref 609

ref 610

ref 611

ref 612

Pinhão

Cerejeira

Imbuia

ref 613

ref 614

ref 615

Ipê

Tabaco

ref 619

ref 620

ref 616

As cores deste catálogo podem
apresentar ligeiras variações de
tonalidade em relação ao acabamento
ﬁnal, por tratar-se de deposição de tinta
sobre papel. As aplicações desta cartela
são baseadas em madeira pinus.

Disponível em embalagens de 200ml, 500ml e em litro

MODO DE USAR
1

10 a 15

Diluir diretamente no veículo escolhido, em uma proporção
de 1 parte de Tingidor entre 10 a 15 partes de diluente,
aumentando ou diminuindo a quantidade até encontrar a
tonalidade desejada.
Misturar bem e realizar a aplicação pelo método mais
apropriado (pincel, rolo, pistola, trincha, imersão, etc).

08) Tingidores

Solúvel em
álcool 96º

Anilina

EM PÓ

As Anilinas Salisil possuem uma grande
variedade de aplicações, com cores que vão
desde as mais vibrantes (muito utilizadas em
artesanato) até tonalidades indicadas para o
tingimento de madeiras e ﬁbras naturais.

Preto
nº 11

30g/l

Nogueira

Carvalho claro

Cedro

nº12

nº 13

nº 14

12g/l

05g/l

Imbuia
05g/l

nº 15

Pinhão

Marrom nogueira

Amarelo limão

Nogueira escuro

Ouro

nº 16

nº 17

nº 18 10g/l

nº 19

nº 20

10g/l

15g/l

12g/l

05g/l

05g/l

Encarnado vivo

Verde capim

Azul puro

Verde azeitona

Mogno

nº 21

nº 22

nº 23

nº 24

nº25

20g/l

Roxo
nº 26

10g/l

Carvalho antigo Castanho
10g/l

nº 27

Am. politura

Rosa

nº 31

nº 32

01g/l

Azul escuro
nº 36

05g/l

10g/l

05g/l

nº 28

15g/l

Vinho
07g/l

nº 33

10g/l

05g/l

12g/l

Marrom mogno

Laranja

nº 29

nº 30

16g/l

Cerejeira

Louro

nº 34

nº 35

08g/l

05g/l

04g/l

As cores deste catálogo podem apresentar ligeiras variações de tonalidade em
relação ao acabamento ﬁnal, por tratar-se de deposição de tinta sobre papel.
As aplicações desta cartela são baseadas em madeira pinus.

Disponível em embalagens de 8g e 25g (dúzias) ou em quilo

%/g

09) Anilinas

álcool

MODO DE USAR
Diluir no álcool a gramagem indicada, aumentando ou diminuindo
a quantidade de anilina até encontrar a tonalidade desejada,
misturar bem e aplicar na superfície a ser tingida.
Por ser à base de álcool, a secagem é rápida, podendo-se dar o
acabamento com seladores, ceras, vernizes, etc.
A[plicação: pincel, pistola, boneca ou imersão.

SANITÁRIOS

Pode tanto ser

PISOS

TECIDOS

Disponível em embalagens
de 100ml (dúzia)

MODO DE USAR
TECIDOS:

PISOS/SANITÁRIOS:

Aplicar algumas
gotas sobre a
mancha a ser
removida, no tecido
úmido. Enxaguar
com água em
abundância e só
então passar a ferro.

Diluir o produto em cinco partes
iguais de água, aplicar e enxaguar
em seguida. Para remoção de
manchas mais difíceis, deve-se
aplicar o produto concentrado
diretamente sobre a superfície
manchada, deixar agir por alguns
minutos antes de enxaguar.

10) Tirafer

