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REMOVETUDO 

Um produto especialmente formulado à base solventes 

ecológicos, baixa evaporação, com baixo odor e 

toxicidade. Ação profunda e rápida nos pincéis naturais 

ou sintéticos (nacionais ou importados). 

INDICADO para remoção de: 

Tintas: Base Solvente em geral.   

Complementos: Betume, Pátina Cera, Vidro líquido, Laca 

Nitrocelulose, Fundo para metais. 

Vernizes: Vitral, Damar, Geral, Marítimo, Laca Chinesa, 

Goma Laca, etc. 

Colas: Tecido, Universal, Madeira, Permanente, 

Máscara.                                                                             

SUBSTITUI os solventes tradicionais (tóxicos) utilizados 

na limpeza dos materiais de pintura como: Thinner, 

Aguarrás, Terebintina e Álcool, etc.  

 

Embalagem: frasco de 100ml e 500ml. 
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LIMPA & RESTAURA 

 

Um produto formulado à base solventes ecológicos, 

baixa evaporação, com baixo odor e toxicidade. 

INDICADO para a limpeza final ou restauração das 

cerdas naturais ou filamentos sintéticos dos pincéis 

nacionais e importados, removendo Tintas à Óleo, 

Acrílica, Alquídica, PVA, Guache e Tecido. 

Dissolve os resíduos mesmo já secos e acumulados 

na virola,  devolve a maciez das cerdas perdidas 

com o uso contínuo de tintas e solventes. Basta 

deixá-los em contato com o produto (não diluir) pelo 

tempo que for necessário, depois é só enxaguar 

com água corrente.                                    

 

Embalagem: 100ml e 500ml.  
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PASTA MULTIUSO 

 

É um produto desoleante, à base de solventes 

ecológicos que além da limpeza proporciona 

hidratação e alinhamento das cerdas "espigadas", 

deixando o pincel com aparência de novo. Pode ser 

utilizado também na limpeza das mãos e tecidos com 

respingos de tinta. 

INDICADO para: Tintas Óleo ou Acrílica, Corantes, 

Betume de Judéia, Cola Pano, Cola de Silicone, etc.   

 

Emabalagem: pote de 75g.                      
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MÉDIUM UNIVERSAL 

(Diluente para efeitos especiais) 

 

É um produto à base de solventes ecológicos, baixo 

odor, evaporação lenta, miscível em água e não 

inflamável. 

Tinta a Óleo e Tinta Acrílica: 

Promove melhor alastramento, rendimento e 

nivelamento. Retarda a secagem. Acabamento final 

semi brilho. 

Betume da Judéia/Pátina Cera/ Pasta metálica: 

Substitui a ÁGUARRÁS TRADICIONAL (tóxica) como 

solvente. 

 

Embalagem: frasco de 120ml e 500 ml. 
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AGUARRÁS ECOLÓGICA 

 

É um diluidor de tintas tintas base óleo, esmaltes 

sintéticos e vernizes. Possui formulação exclusiva, à 

base de solventes ecológicos de baixo odor e 

toxicidade.   

Pode ser utilizado como desoleante no preparo prévio 

de superfícies a serem pintadas e para remoção final 

de resíduos de tintas e vernizes dos pincéis, rolos e 

materiais de pintura, assim como respingos recentes 

em superfícies. 

 

 

Embalagem: frasco de 500ml. (Embalagens maiores 

por encomenda) 
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THINNER ECOLÓGICO 

 

É um desplacante líquido de formulação exclusiva, à 

base de solventes ecológicos de baixo odor e 

toxicidade. É indicado para dissolver os mais variados 

tipos de resíduos sobre os pincéis, trinchas, rolos, 

pistolas e materiais de pintura, tanto após o uso quanto 

se já estiverem endurecidos.Pode ser utilizado na 

remoção de respingos de tintas, vernizes e colas em 

superfícies. Não danifica cerdas de filamento sintético. 

 

 

Embalagem: frasco de 500ml. (Embalagens maiores 

por encomenda) 
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TIRA TINTA 

 

É um removedor de tintas, vernizes, stains e 

complementos, desenvolvido com solventes de 

baixo impacto, com baixo odor e toxicidade, não 

necessitando de luvas e máscara para sua 

aplicação. 

Pode ser utilizado na restauração ou repintura de 

móveis, peças artesanais, mármore, porcelanato, 

cerâmica, metal, madeira, vidro, couro e outros tipos 

de substratos. Por ser em gel, permite ser aplicado 

em superfícies verticais, pois não escorre. 

Dissolve: 

Tintas: Esmalte sintético, Esmalte Vitral, Óleo, 

Acrílica, Relevo, Porcelana fria, etc. 

Vernizes: Geral, Vitral, Marítimo, Goma laca, Stains 

(impregnantes), Laca chinesa, etc. 

Complementos: Betume, Pátina Cera, Laca 

Nitrocelulose, Fundo para Metais, Primers, etc. 

É removível com aguá ou pano úmido, preservando 

os veios da madeira. 

Embalagem: 225g e 900g.  
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MEDIUM & VERNIZ DE CERA DE ABELHA 

 

O Medium & Verniz de Cera de Abelha é uma pasta 

à base de cera de abelhas e solventes ecológicos 

que não possuem cheiro forte e riscos à saúde. 

Pode ser utilizada como: Medium Universal em 

qualquer proporção para tintas modificando 

seu tempo de secagem, oleosidade, viscosidade, 

elasticidade, aderência ou criando efeitos visuais 

diversos; 

Verniz de acabamento natural em madeira (crua ou 

selada) e pinturas óleo e acrílica, formando uma 

película de proteção contra umidade e poeira 

ambiente. Aplicar após a tinta completamente seca. 

 

NÃO CONTÉM TEREBINTINA 

 

Embalagem: 125g.  
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TEXTURA PREMIUM 

 

É uma textura indicada para preparação 

de superfícies de isopor, madeira, plástico ou vidro, 

proporcionando um fino acabamento. De fácil 

aplicação, pode ser utilizada com stencil para 

desenhos em relevo e auxilia na fixação de tintas e 

vernizes em diversos tipos de peças como garrafas, 

caixas, bolos cenográficos, peças decorativas e 

placas.. Substitui primer,pasta americana e biscuit. 

 

Embalagens: 225g, 750g e 1,5Kg.  
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BASE NIVELADORA PREMIUM 

 

 É um produto indicado para dar maior resistência, 

retocar e nivelar peças de isopor, substituindo o 

Biscuit na forração de bolo falso e proporcionando 

uma melhor superfície para receber outros 

acabamentos como: TEXTURA PREMIUM, EVA, 

tecido, etc. Possui uma secagem rápida e é fácil de 

aplicar. 

 

Embalagem: 900g.  
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