
Charme EXTREME ULTRA-MATE
Novas Tendências de Cores 100% Laváveis



Extremamente mate. 



Extremamente lavável.

Se, até agora, encontrar uma tinta 
que reunisse estas duas caracterís-
ticas opostas e contraditórias era 
improvável, a Robbialac acaba de dar 
nova força à expressão ‘os extremos 
tocam-se’. 

Charme EXTREME - ultra-mate e 
100% lavável - permite criar todos 
os ambientes desejados, com um 
acabamento decorativo mate intenso 
e duradouro, mesmo após lavagem.

Conheça as tendências 
de cores que Charme 
EXTREME criou para si e 
deixe-se seduzir por uma 
EXTREME ATTRACTION.





Are you 
in the mood 
for an 
EXTREME ATTRACTION?



EXTREME ATTRACTION é o catálogo de cores Charme EXTREME que, 
mantendo o princípio de que os extremos se tocam, demonstra como, 
a partir de uma cor, é possível criar variações opostas e complementares 
sobre um mesmo tema.



Descubra nas páginas que se seguem as cinco cores prontas e uma 
grande paleta de tons claros, médios e fortes, criados no Sistema 
de Tintagem Super Colorizer e prepare-se para pintar, na sua vida, 
os cenários de muitas histórias com finais sempre felizes.

Tinta ultra-mate 100% lavável.

Charme
EXTREME



VERMELHO
Love

Arrebatador ou sereno, abra o 
coração e deixe entrar o amor

na sua vida. E em sua casa.

Uma paleta de cores 
tom-sobre-tom para sentir 
a paixão em cada canto, 
em cada detalhe.

VERMELHO
033-0004

VERMELHO
033-0004

‘Love is in the Air’ 

ROBB6764
033-0004

ROBB1240

ROBB4794

ROBB6825

ROBB1609



Os tons do mar, 
das férias e de um 
amor de Verão 
que será, para 
sempre, 
inesquecível.

ROBB4836
ROBB1737

ROBB1801

ROBB4829

ROBB1765

ROBB4832

‘Summer Love’ 



A alegria, exuberância e 
tropicalidade a morar em sua 
casa. Combinações de cores 
que trazem para dentro de 
portas o sabor a Verão.

‘Tropical Rain’ 

ROBB1700
033-0005

ROBB4747

ROBB1738

ROBB4756

ROBB6619

VERDE-LIMA
Fresh
Dê as boas-vindas à frescura 
e deixe entrar em sua casa os 
tons que dão mais cor à vida.

VERDE LIMA
033-0005

VERDE LIMA
033-0005



A harmonia de 
tons suaves que 
remetem para 
um ambiente 
melancólico, 
mas sempre 
muito acolhedor.

ROBB6844
ROBB6411

ROBB6808

ROBB1804

ROBB1783

ROBB1768

‘Purple Rain’ 



Uma energia 
contagiante que 
se estende a 
cada lugar do 
seu espaço, para 
que se sinta 
sempre bem 
disposto.

ROBB6770
ROBB6764

033-0003

ROBB4716

ROBB6760

ROBB4629

‘Hot in the City’



Divirta-se a 
pintar a sua vida 
com a energia 
refrescante 
desta paleta de 
azuis e de 
laranjas.

ROBB6837
ROBB1753

ROBB1745

ROBB6843

ROBB1314

ROBB1703

LARANJA

Pinte, na sua vida, 
os cenários que 
geram energia. 
Energia sempre positiva.

‘In the Navy’ Energy

LARANJA
033-0003
LARANJA
033-0003



Os tons celestiais 
iluminam as 
divisões e criam 
ambientes puros 
e harmoniosos.

ROBB1692
033-0001

ROBB1684

ROBB1727

ROBB1765

ROBB1724

‘Heaven on Earth’

BRANCO
Purity
A luz que ilumina ou a 
luz que se descobre na 
escuridão. Dois lados de 
uma mesma cor que está 
sempre presente na vida.

BRANCO
033-0001



Os tons escuros 
dos ambientes 
sofisticados, que 
convidam ao 
segredo e ao 
mistério.

ROBB4832
ROBB1772

ROBB6843

ROBB1314

ROBB1224

ROBB6531

‘Citizen Kane’ 



Os tons da areia e os reflexos do sol, recriam os 
ambientes encantados e misteriosos do Deserto.
O imaginário de faraós, das rainhas e das pirâmides que, 
entre quatro paredes, guardam verdadeiros tesouros.

‘Golden Dunes’

ROBB1616
033-0002

ROBB1777

ROBB1730

ROBB1773

ROBB1733



CREMECREME
NatureNature
A Natureza sempre 
presente para criar 
espaços amplos e muito 
acolhedores. 

A terra como 
ponto de 

partida para 
criar um 

ambiente 
caseiro e 

rústico. 
Apontamentos 

de cor 
deliciosamente 
mediterrânicos.

‘Exotic Garden’ 

ROBB4805
ROBB6712

ROBB4828

ROBB6600

ROBB6842

ROBB6844

CREME
033-0002





Experimente e siga a tendência dos extremos 
que se tocam e nos complementam. Com Charme 
EXTREME, da Robbialac.

Charme EXTREME

Extremamente mate acabamento mate 
intenso e duradouro

Extremamente lavável resistente à 
lavagem, não deixa brilho nas paredes

Extremamente resistente elimina 
manchas e riscos com um pano húmido

Extremamente fácil de aplicar

Extremamente decorativo proporciona 
acabamentos de elevada qualidade numa 
grande variedade de cores



Charme EXTREME é a novidade que vem 
completar uma gama de produtos com a 
qualidade Robbialac:

Charme Acetinado
Charme Semi-mate

Lacagem perfeita

Toque suave

Lavável

Resistente à condensação



CARACTERÍSTICAS
Charme EXTREME Ultra-Mate destaca-se pelas seguintes características:

• Excelente lacagem com um acabamento mate intenso e duradouro
• Elevada resistência à lavagem sem desenvolver brilho após a lavagem
• Grande facilidade de limpeza: com um pano húmido elimina totalmente as manchas e riscos esbranquiçados que são característicos em 
   cores mais fortes em paredes pintadas com tintas mate convencionais, nomeadamente após fricção.
• Produto aquoso com odor quase imperceptível
• Fácil de aplicar

CORES
Branco, Creme, Laranja, Vermelho, Verde Lima e uma grande variedade de cores claras, médias e fortes, disponíveis através 
do Sistema de Tintagem Super Colorizer (Bases 1000, 4000 e 6000).

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE
A superfície a pintar deve estar seca e perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.

Pintura de raíz: Para o isolamento, recomenda-se a utilização do Primário Plastron Aquoso Anti Fungos e Algas e Anti-Alcalino, 020-0200, 
diluído 1:1 com água. Para a selagem, aconselha-se a aplicação do Selastuc - Primário Promotor de Opacidade, 020-0260, sempre que a cor 
do substrato não seja uniforme ou na repintura de cores médias/fortes. Para casos particulares (p.e. paredes com esfarelamento, com salitre, 
etc.), consulte-nos.

Repinturas: Se a pintura antiga estiver em bom estado é suficiente proceder-se à limpeza e desengorduramento com Robbilava, 013-0055, diluído 
à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água. A aplicação de uma nova camada de acabamento só deve ser feita depois de uma 
lixagem cuidadosa. No caso de uma pintura antiga estar em mau estado, será necessário remover toda a tinta em desagregação. No caso 
de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. O esquema final de pintura a adoptar nestes casos deverá ser idêntico ao de 
uma pintura de raiz.

APLICAÇÃO
Ferramentas: Rolo anti-gota, trincha de 4" ou 5" ou pistola airless.
Diluição e nº de demãos: Uma 1ª demão de tinta diluída com 10% de água, mais duas demãos diluídas com 20% para a obtenção da 
melhor lacagem.
Tempo de secagem: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20ºC.
Para demãos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condições.
Lavagem da ferramenta: Com água.

RENDIMENTO
Em paredes lisas - 10 a 15 m2/litro/demão.
Em paredes ásperas - 7 a 8 m2/litro/demão.

FORMATOS DISPONÍVEIS
750ml, 4 e 15 litros.



Em virtude de os padrões de cor exibidos neste catálogo serem impressos em offset, é possível que ocorram alguns desvios em relação às cores reais.





Apartado 1404 - EC Bobadela (Loures)
2696 - 901 Bobadela LRS

Tel.: 219 947 700 | Fax: 219 947 794
email: robbialac@robbialac.pt
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