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No ramo da madeira somos 
os maiores especialistas.

A natureza da madeira está em  
dar-nos o melhor que tem.  
Aquece os dias frios de Inverno, 
dá-nos os móveis que preenchem 
a nossa casa, abrigo quando mais 
precisamos e, ainda, o papel que 
usamos diariamente. Mas a sua 
utilização é interminável.

Por tudo o que ela nos dá também 
nós lhe devemos dar o nosso melhor, 
tratar bem dela, dar-lhe toda a 
atenção e carinho, realçando a sua 
beleza natural.

E, para cuidar bem da madeira,  
a Robbialac vai à raiz da questão.  
Com mais de 50 anos de experiência 
a tratar bem das madeiras, somos  
um especialista que lhe dá garantia 
de qualidade.  
Foi esta experiência que nos permitiu 
disponibilizar-lhe uma vasta oferta  
de produtos especialmente 
concebidos para dar às madeiras 
todo o cuidado que merecem, 
quer seja na decoração ou na 
protecção, tanto no interior como 
no exterior.

Quando o assunto se trata de escolher uma solução para 
pintar madeiras, em primeiro lugar deve escolher uma 
que garanta protecção e, em segundo, deve usar a cor 
que quer dar à sua madeira.
A Robbialac está ao seu lado neste processo e tem 
disponível todas as soluções que precisa com diferentes 
níveis de protecção e cor, que o irão ajudar na escolha 
do produto certo.

protecção  
e decoração  
de madeiras

ELEVADA

MUITO ELEVADA

protecção

MODERADA

TONS MADEIRA

INcOLOR + TONS MADEIRA

INcOLOR + TONS MADEIRA + TONS cOLORIDOS

cores

INcOLOR
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FINALIDADE ACABAMENTO CORES GRAUS DE BRILHO AS NOSSAS SOLUÇÕES CORES PáG.

MADEIRAS* E MOBILIÁRIO**

Brilhante TRANSCOLOR 10

Incolor 
Tons madeira 
Tons coloridos

TRANSCOLOR 10
Transparente Acetinado

TRANSCOLOR AQUA 9
Dar cor  
e proteger Mate TRANSCOLOR 10

Semi-opaco Tons tendência (1) Mate CUPRINOL CORES PARA MADEIRA

VERLAC 14
Alto-Brilho SPAR RESISTÊNCIA EXTREMA 15

VARNEX ALTA-DURABILIDADE 13

Envernizar  
e proteger

Incolor 
Tons madeira 
Tons coloridos

Transparente Brilhante VARNEX AQUOSO ALTA-DURABILIDADE 13

Acetinado
VERLAC 14

Fosco

SOALHOS

Dar Cor Transparente Tons madeira VELATURA AQUOSA 19

Alto-Brilho SOALHOS ALTA-RESISTÊNCIA 22

Envernizar  
e proteger

Transparente Incolor Brilhante
SOALHOS SECAGEM-RáPIDA 21

Fosco

Escolha o 
produto certo

Depois de ter bem definido o que pretende fazer com as suas madeiras, 
o passo a seguir é escolher o produto certo tendo em conta a finalidade. 
Com este diagrama de produtos Robbialac, tem o guia perfeito para o 
ajudar a escolher a solução que mais se adequa às suas necessidades.  
Basta seguir todos os passos, desde a finalidade até  
às nossas soluções.

* Madeiras = portas, janelas, rodapés, paineis de madeira, 
lambrins, cercas, alpendres, pilares/vigas/postes, etc.

** Mobiliário = mesas, cadeiras, cómodas, móveis, mesas  
de cabeceira, roupeiros, etc.
(1) Disponíveis através do Catálogo Cuprinol Cores para 
Madeira.

Solução Aquosa

Cores Prontas

Solução Solvente
60 tons de madeira e coloridos 
disponíveis através do Catálogo  
de cores para madeiras Super Colorizer.

Dar cor
e proteger

Envernizar
e proteger

Envernizar
e proteger

Dar cor
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http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/varnex-aquoso-alta-durabilidade-brilhante.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/varnex-alta-durabilidade-alto-brilho.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-interior/verlac-alto-poder-enchedor-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/spar-resist�ncia-extrema-alto-brilho.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-soalhos/soalhos-secagem-r�pida-fosco.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-soalhos/soalhos-alta-resist�ncia-alto-brilho.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-aqua-acetinado.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%C3%A7%C3%A3o-e-decora%C3%A7%C3%A3o-da-madeira/cores-para-madeira-mate.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-manuten��o-da-madeira/velatura-aquosa.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-brilhante.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%E7%E3o-e-decora%E7%E3o-da-madeira/transcolor-acetinado.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-mate.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-interior/verlac-alto-poder-enchedor-alto-brilho.aspx
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MADEIRAS  
E MOBILIÁRIO

6



Dar cor  
e proteger

Com o passar do tempo  
as madeiras perdem 
a sua cor e beleza naturais. 
Para evitar ou reparar 
temos as melhores 
soluções que dão cor 
ao mesmo tempo que 
protegem as madeiras 
e mobiliário. A pensar 
em si desenvolvemos 
uma solução completa,  
fácil de aplicar e manter. 

Transcolor é 3 em 1: 
prepara, dá cor e protege. 

Conheça as nossas cores 
e renove já a sua casa.
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Dica

Mantenha a sua madeira sempre 
bonita e com pouco trabalho. 
Como? Use o Transcolor...  
basta lavar e voltar a pintar!

TRANSCOLOR AqUA 
3 em 1, prepara,  
dá cor e protege. 

 . Protege contra os raios UV
 . Cria uma barreira à água
 . Deixa a madeira respirar sem que fissure
 . Muito fácil de aplicar e manter

Aplicável em madeiras: convencionais/
não exóticas, no interior e exterior.
Disponível em: Acetinado

aquoso

protecção MODERADA

cores

aplicação

INcOLOR + TONS MADEIRA + TONS cOLORIDOS

INTERIOR + EXTERIOR

Descubra neste vídeo como reparar 
madeiras em mau estado!

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

60 tons de madeira e coloridos disponíveis através 
do Catálogo de cores para madeiras Super Colorizer.

Cores TRANSCOLOR AqUA

Teca

Carvalho

Nogueira

Carvalho Rústico

Mogno  

Wengé

Pau Santo  

Incolor - disponível só para 
interiores
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http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-aqua-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-aqua-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-aqua-acetinado.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=xylSJXyneIo


TRANSCOLOR 
3 em 1, prepara,  
dá cor e protege.

 . Protege contra os raios UV
 . Cria uma barreira à água
 . Deixa a madeira respirar sem que fissure
 . Muito fácil de aplicar e manter

Aplicável em madeiras: convencionais/
não exóticas e em alguns casos exóticas, 
no interior e exterior.
Disponível em: Brilhante, Acetinado  
e Mate

solvente

protecção MODERADA

cores

aplicação

INcOLOR + TONS MADEIRA + TONS cOLORIDOS

INTERIOR + EXTERIOR

Dica

Para uma maior protecção use o Cuprinol 
Imunizador, antes de pintar, para prevenir 
o envelhecimento e a podridão da madeira.

SEM
PRé-TRATAMENTO

COM
PRé-TRATAMENTO
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http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/imunizador.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/imunizador.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-brilhante.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-mate.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%E7%E3o-e-decora%E7%E3o-da-madeira/transcolor-acetinado.aspx


p p

p

Cores TRANSCOLOR

TRANSCOLOR
Acetinado p p p

-
--

p

-
-

Incolor Teca Nogueira Mogno Pau Santo

Disponível só para interiores

TRANSCOLOR
Mate

TRANSCOLOR
Brilhante

Ver pág. 8 Tabela Cores Transcolor AQUA. Estas cores são idênticas às disponíveis no Transcolor. 

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

60 tons de madeira e coloridos disponíveis através do 
Catálogo de cores para madeiras Super Colorizer.

p

-
-
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http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-acetinado.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-brilhante.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-mate.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%E7%E3o-e-decora%E7%E3o-da-madeira/transcolor-acetinado.aspx


Envernizar  
e proteger

As madeiras e mobiliário 
quer estejam no interior 
ou no exterior estão 
sempre expostas  
a agressões. O desgaste, 
os raios UV, a chuva  
e as alterações térmicas 
fazem com que  
as madeiras percam  
o seu brilho e resistência, 
ficando mais vulneráveis. 

Temos as melhores 
soluções para proteger  
ou reparar as suas 
madeiras e mobiliário, 
mantendo-os bonitos 
durante muito mais 
tempo. 
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Dica

Dica

Pensa que envernizar é complicado? 
Pensa ainda que ao envernizar não 
pode mudar a cor da madeira? Com 
Varnex Aquoso faça você mesmo.  
É muito fácil de aplicar, pode escolher 
a cor que preferir e em apenas 24h 
ficará com o trabalho concluído!

O aparador que tem na sala está a 
precisar de um novo brilho? Então 
temos uma solução para si… pinte 
com Varnex Alta-Durabilidade e 
dê-lhe um nova vida ao mesmo tempo 
que o protege.

Sem Verniz Com Verniz

Varnex  
alta-DurabiliDaDe  
O melhor acabamento  
aliado a uma boa protecção.

solvente

Varnex aquoso   
alta-DurabiliDaDe  
O melhor acabamento aliado  
a uma boa protecção, sem cheiro  
e de secagem rápida.

 . Protege contra os raios UV
 . Resiste ao desgaste e lavagem
 . Não altera o tom da madeira por ser 

muito transparente, excepto quando 
aplicado com cor

 . Fácil de aplicar e sem cheiro
 . Seca rapidamente
 . Mantém o brilho inicial

Aplicável em madeiras: convencionais/
não exóticas e em alguns casos exóticas, 
no exterior e interior.
Disponível em: brilhante

aquoso

prOtecçãO ELEVADA

cOres

aplicaçãO

INCOLOR + TONS MADEIRA + TONS COLORIDOS

INTERIOR + EXTERIOR

 . Protege contra os raios UV
 . Menos tendência a amarelecer versus 

outros vernizes solventes
 . Mantém o brilho inicial

Aplicável em madeiras: convencionais/
não exóticas e em alguns casos exóticas, 
no exterior e interior.
Disponível em: alto-brilho
Produto solvente com natural tendência a 
amarelecer.

prOtecçãO ELEVADA

cOres

aplicaçãO

INCOLOR 

INTERIOR + EXTERIOR

60 tons de madeira e coloridos disponíveis através 
do Catálogo de cores para madeiras Super Colorizer.

Consulte os acabamentos nas nossas lojas.
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http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/varnex-alta-durabilidade-alto-brilho.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/varnex-alta-durabilidade-alto-brilho.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/varnex-alta-durabilidade-alto-brilho.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/varnex-alta-durabilidade-alto-brilho.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/varnex-aquoso-alta-durabilidade-brilhante.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/varnex-aquoso-alta-durabilidade-brilhante.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/varnex-aquoso-alta-durabilidade-brilhante.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/varnex-aquoso-alta-durabilidade-brilhante.aspx


VERLAC
Protege e resiste  
ao desgaste e lavagem.

 . Enaltece a beleza natural da madeira
 . Cria uma camada dura mas flexível 

para não estalar facilmente
 . Garante um acabamento uniforme

Aplicável em madeiras: convencionais/
não exóticas e exóticas, só no interior.
Disponível em: Alto-Brilho, Acetinado 
e Fosco
Produto solvente com natural tendência a amarelecer.

solvente
Dica

Para madeiras atacadas por caruncho 
use 1º o Cuprinol Erradicador sem 
cheiro para o eliminar e depois encha 
os buracos com Aguaplast Betume 
colorido na cor da sua madeira  
e termine envernizando com  
Verlac Alto Poder Enchedor.

Protecção ELEVADA

cores

aPlicação

INCOLOR + TONS MADEIRA + TONS COLORIDOS

INTERIOR 

60 tons de madeira e coloridos disponíveis através 
do Catálogo de cores para madeiras Super Colorizer. Consulte o acabamento nas nossas lojas.

13

MADEIRAS E MOBILIÁRIO

http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-interior/verlac-alto-poder-enchedor-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-interior/verlac-alto-poder-enchedor-acetinado.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-interior/verlac-alto-poder-enchedor-alto-brilho.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-interior/verlac-alto-poder-enchedor-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-interior/verlac-alto-poder-enchedor-fosco.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/erradicador-sem-cheiro.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-interior/verlac-alto-poder-enchedor-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/erradicador-sem-cheiro.aspx


Spar  
reSiStência extrema
O melhor a proteger madeiras.

solvente

Dica

Está preocupado com o 
envelhecimento das madeiras 
que tem em casa? Com SPAR 
Resistência Extrema adie o passar 
dos anos e mantenha as madeiras 
sempre novas e bonitas.

prOtecçãO MUITO ELEVADA

cOres

aplicaçãO

INCOLOR

INTERIOR + EXTERIOR

consulte o acabamento nas nossas lojas.

 . Protege o máximo contra os raios UV
 . Garante o acabamento mais uniforme, 

com efeito “espelho” dado pelo  
alto-brilho

 . Cria uma camada dura e espessa, mas 
flexível para não estalar facilmente

 . Cria uma barreira à água  
e a ambientes húmidos

 . Fácil de aplicar.

Aplicável em madeiras: convencionais/não 
exóticas e em alguns casos exóticas,  
no exterior e interior.
Disponível em: alto-Brilho
Produto solvente com natural tendência a amarelecer.
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http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/spar-resist�ncia-extrema-alto-brilho.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/spar-resist�ncia-extrema-alto-brilho.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/spar-resist�ncia-extrema-alto-brilho.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/spar-resist�ncia-extrema-alto-brilho.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/spar-resist�ncia-extrema-alto-brilho.aspx




SOALHOS
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Dar cor

Para embelezar e dar 
cor à madeira, antes de 
envernizar, a Robbialac 
coloca à sua disposição a 
gama de Velaturas que vai 
directamente ao cerne da 
questão. Tudo para realçar 
a beleza natural das suas 
madeiras, mobiliário e 
soalhos mantendo-os 
sempre bonitos.
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VELATURA  
Dá cor e uniformiza  
o tom da madeira.

 . Realça a madeira, ao renovar a sua cor 
original

 . Muito fácil de aplicar
 . Funciona como preparação, dando 

cor antes de envernizar.

Aplicável em madeiras: convencionais/
não exóticas e exóticas, só no interior.

aquoso

protecção

cores

aplicação

TONS MADEIRA

INTERIOR

Dica

Seja arrojado! Combine a cor dos seus 
soalhos com a cor de pequenas peças de 
mobiliário. Pode escolher a mesma cor ou 
combinar duas diferentes… Surpreenda-se!

Cedro VermelhoPinho VelhoTeca Mogno
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http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-manuten��o-da-madeira/velatura-aquosa.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-manuten��o-da-madeira/velatura-aquosa.aspx


Todos os dias os soalhos 
são pisados e sofrem com 
o arrastar de cadeiras, 
móveis e outros objectos. 

A pensar nisso, 
desenvolvemos uma gama 
de vernizes que garante 
resistência e durabilidade 
aos riscos e desgaste, 
conservando a sua beleza 
inicial. 

Envernizar  
e proteger
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Dica

Valoriza o aspecto natural dos seus 
soalhos? Use Soalhos Secagem-rápida 
e obtenha o resultado pretendido.  
Para um melhor resultado, use ainda  
o Promotor de Enchimento antes  
de envernizar. Vai ficar deslumbrado!

aquoso

SOALHOS  
SECAGEM-RáPIDA    
protege os seus soalhos  
durante muito mais tempo,  
sem cheiro e de secagem rápida.

 . Ajuda a que os seus soalhos  
não se risquem tão facilmente

 . Confere um aspecto natural
 . Fácil de aplicar
 . Cria uma camada flexível para  

não estalar facilmente

Aplicável em madeiras: convencionais/
não exóticas, exóticas e em cortiça, só 
no interior.
Disponível em: Brilhante e Fosco

protecção MUITO ELEVADA

cores

aplicação

INcOLOR

INTERIOR

Consulte o acabamento nas nossas lojas.
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http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-soalhos/soalhos-secagem-r�pida-fosco.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-soalhos/soalhos-secagem-r�pida-fosco.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-soalhos/soalhos-secagem-r�pida-fosco.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-soalhos/soalhos-secagem-r�pida-fosco.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-soalhos/soalhos-secagem-r�pida-fosco.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-soalhos/soalhos-secagem-rapida-brilhante.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%C3%A7%C3%A3o-e-manuten%C3%A7%C3%A3o-da-madeira/promotor-de-enchimento.aspx


SoalhoS 
alta-reSiStência    
Protege os seus soalhos  
durante muito mais tempo. 

 . Ajuda a que os seus soalhos não se 
risquem tão facilmente;

 . Permite remover manchas com 
facilidade;

 . Resiste ao desgaste por criar uma 
camada dura e espessa.

Aplicável em madeiras: convencionais/
não exóticas e exóticas, só no interior.
Disponível em: alto-Brilho
Produto solvente com natural tendência a amarelecer.

solvente

Dica

Quer mudar a cor dos seus soalhos? 
Pinte com Velatura Aquosa na cor 
que preferir antes de envernizar! Se 
sobrar pode aproveitar para pintar 
outro elemento de madeira na mesma 
área, e depois envernizar. Ficará um 
trabalho digno de um especialista.

Protecção MUITO ELEVADA

cores

aPlicação

INCOLOR

INTERIOR

consulte o acabamento nas nossas lojas.
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SOALHOS

http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-soalhos/soalhos-alta-resist�ncia-alto-brilho.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-soalhos/soalhos-alta-resist�ncia-alto-brilho.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-soalhos/soalhos-alta-resist�ncia-alto-brilho.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-manuten��o-da-madeira/velatura-aquosa.aspx


PROBLEMAS SOLUÇÕES

COMO PREVENIR COMO TRATAR

Madeiras  
envelhecidas /  
acinzentadas

Aplicando o Cuprinol 
Imunizador antes do 
esquema de pintura.

Aplicando o Cuprinol Restaurador  
antes do esquema de pintura.

Madeiras  
envelhecidas /  
acinzentadas  
e coM fungos 
(pouco degradadas /atacadas)

Aplicando o Cuprinol 
Imunizador antes do 
esquema de pintura.

Limpar com a Solução Anti-Musgos e Algas.  
De seguida, aplicar o Cuprinol Restaurador  
e por fim o Cuprinol Imunizador antes do  
esquema de pintura.

Madeiras  
coM fungos 
(pouco degradadas /atacadas)

Aplicando o Cuprinol 
Imunizador antes do 
esquema de pintura.

Limpar com a Solução Anti-Musgos e Algas.  
De seguida, aplicar o Cuprinol Imunizador  
antes do esquema de pintura.

Madeiras  
coM fungos 
(muito degradadas /atacadas)

Aplicando o Cuprinol 
Imunizador antes do 
esquema de pintura.

Avaliar o estado da madeira: 
1) Solução ideal - Caso queira/possa substituir a 
madeira, substitua-a e aposte logo na sua prevenção. 
2) Solução alternativa - Caso não queira/não 
possa substituir a madeira: retire as partes não 
consistentes/degradadas e trate como em caso de 
madeiras com fungos (pouco degradadas/atacadas).

Madeiras  
atacadas  
por insectos

Aplicando o Cuprinol 
Imunizador antes do 
esquema de pintura.

Avaliar o estado da madeira: 
1) Caso a madeira esteja pouco atacada (com poucos 
buracos e consistente) aplicar o Cuprinol Erradicador sem 
Cheiro, de seguida encher os buracos com o Aguaplast 
Betume colorido para madeira antes de pintar. 
2) Caso a madeira esteja muito atacada (com muitos 
buracos e pouco consistente) substitua-a e aposte 
logo na sua prevenção.

O que ataca a madeira 
e como prevenir ou tratar
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http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/imunizador.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/imunizador.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/erradicador-sem-cheiro.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/erradicador-sem-cheiro.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%C3%A7%C3%A3o-e-manuten%C3%A7%C3%A3o-da-madeira/restaurador-deck-jardim.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%C3%A7%C3%A3o-e-manuten%C3%A7%C3%A3o-da-madeira/restaurador-deck-jardim.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/imunizador.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/imunizador.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/imunizador.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/imunizador.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/imunizador.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/imunizador.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/imunizador.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/imunizador.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/imunizador.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/imunizador.aspx


As nossas soluções  
para madeiras

TRANSCOLOR E TRANSCOLOR AqUA  
Dá cor à madeira, em tons de madeira com 
acabamento semi-transparente, realçando a sua 
textura natural ao mesmo tempo que a protege, 
sem precisar de primário.

CORES PARA MADEIRA
Dá cor à madeira, em tons coloridos com 
acabamento opaco, realçando a sua textura natural 
ao mesmo tempo que a protege, sem precisar de 
primário.

ProTECÇÃo E DECorAÇÃo  
3 EM 1, PREPARA, Dá COR E PROTEgE.

SOALHOS SECAGEM-RáPIDA 
Envernize os seus soalhos e diga adeus aos riscos. 
É a solução mais prática, por ser fácil de aplicar  
e não ter cheiro.
SOALHOS ALTA-RESISTêNCIA 
Envernize os seus soalhos e diga adeus aos riscos.  

É a solução ideal para soalhos com muito 
movimento por criar uma camada dura e flexível.
VELATURA 
Dá cor e uniformiza o tom da madeira. Ideal como 
preparação, dando cor, antes de envernizar.

SoALhoS E VELATUrAS  
PROTEgE OS SEUS SOAlhOS DURAnTE MUiTO MAiS TEMPO.

DECk NUTRE & PROTEGE
Revitaliza a cor da madeira envelhecida, 
devolvendo os óleos naturais da madeira que se 
foram perdendo com o passar do tempo. 

DECk ULTRA-DECOR
Dá cor, protege e resiste ao desgaste.  
Contém micro-particulas anti-derrapantes  
para decks mais seguros.

DECkS/ESTrADoS  
Dá UMA nOVA ViDA AOS DECkS.
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http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-aqua-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-acetinado.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%C3%A7%C3%A3o-e-decora%C3%A7%C3%A3o-da-madeira/cores-para-madeira-mate.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-soalhos/soalhos-secagem-r�pida-fosco.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-soalhos/soalhos-alta-resist�ncia-alto-brilho.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-manuten��o-da-madeira/velatura-aquosa.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/deck-nutre-protege.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/deck-ultra-decor-mate.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-aqua-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-acetinado.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%C3%A7%C3%A3o-e-decora%C3%A7%C3%A3o-da-madeira/cores-para-madeira-mate.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-soalhos/soalhos-secagem-r�pida-fosco.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-soalhos/soalhos-alta-resist�ncia-alto-brilho.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-manuten��o-da-madeira/velatura-aquosa.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/deck-nutre-protege.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/deck-ultra-decor-mate.aspx


MANUTENÇÃO  
MantéM a Madeira seMpre bonita coM pouco trabalho.

Cuprinol limpa & nutre 
Remove sujidade e gordura, ao mesmo tempo  
que nutre por conter óleo de laranjeira.
limpa parquets
Limpa soalhos em profundidade sem danificar o verniz.

abrilhantador de parquets 
Cria uma camada protectora, evitando o desgaste 
do verniz, ao mesmo tempo que dá brilho ao soalho.
Cuprinol Óleo teCa - nutre, revitaliza  
e protege a madeira em profundidade.

TRATAMENTO 
trata e previne os ataques à Madeira.

solução anti-musgos e algas
Elimina musgos, fungos e algas, previne e retarda  
o seu aparecimento, em madeiras novas ou antigas.  
Cuprinol imunizador
Previne e protege a madeira do apodrecimento 
provocado por fungos e bolores.

Cuprinol erradiCador sem Cheiro
Mata todo o tipo de insectos e previne o seu 
reaparecimento.
Cuprinol restaurador
Renova a madeira envelhecida ou acinzentada, 
restaurando rapidamente a cor original da madeira.

DILUENTES  
para diluir os produtos solventes e lavar os Materiais de pintura.

diluente sintétiCo
Indicado para diluir, quando necessário,  
as nossas soluções solventes para madeiras  
e mobiliário. É ainda indicado para lavar os 
materiais de pintura.

diluente Celuloso
Indicado para diluir, quando necessário, a nossa solução 
solvente para soalhos, Soalhos Alta-Resistência. É ainda 
indicado para lavar os materiais de pintura. Deve ainda  
ser utilizado para limpar previamente madeiras resinosas 
(ex.: pinho) ou oleosas (ex.: teca e câmbala).

PREPARAÇÃO  
prepara a Madeira antes de pintar.

deCapante universal 
Remove todo o tipo de tintas em mau estado,  
em superfícies horizontais ou verticais, deixando  
as madeiras prontas a pintar.
tapa poros aquoso 
É a primeira demão antes de envernizar madeiras 
ou mobiliários, ajudando a garantir um acabamento 
uniforme no momento de envernizar.
promotor de enChimento 
É a primeira demão antes de envernizar madeiras, 
mobiliários ou soalhos, facilitando a lixagem  
e promovendo um melhor acabamento do verniz.

velatura 
Dá cor ou modifica o tom da madeira.  
Ideal como preparação, dando cor, antes  
de envernizar madeiras, mobiliários e soalhos.
aguaplast betume Colorido 
Repara e enche as imperfeições da madeira, sendo 
ideal para mobiliário, portas e janelas. Disponível 
em vários tons de madeira, escolha de acordo  
com a sua preferência.
Cuprinol limpa & nutre 
Remove sujidade e gordura, ao mesmo tempo  
que nutre por conter óleo de laranjeira.
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http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-manuten��o-da-madeira/limpa-parquets.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-manuten��o-da-madeira/limpa-parquets.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-manuten��o-da-madeira/abrilhantador-de-parquets.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-manuten��o-da-madeira/abrilhantador-de-parquets.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/imunizador.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/imunizador.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/erradicador-sem-cheiro.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/erradicador-sem-cheiro.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-manuten��o-da-madeira/velatura-aquosa.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-manuten��o-da-madeira/velatura-aquosa.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-manuten��o-da-madeira/limpa-e-nutre.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-manuten��o-da-madeira/limpa-e-nutre.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-manuten��o-da-madeira/�leo-teca.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-manuten��o-da-madeira/�leo-teca.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-manuten��o-da-madeira/limpa-e-nutre.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-manuten��o-da-madeira/limpa-e-nutre.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%C3%A7%C3%A3o-e-manuten%C3%A7%C3%A3o-da-madeira/promotor-de-enchimento.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%C3%A7%C3%A3o-e-manuten%C3%A7%C3%A3o-da-madeira/promotor-de-enchimento.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%C3%A7%C3%A3o-e-manuten%C3%A7%C3%A3o-da-madeira/restaurador-deck-jardim.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%C3%A7%C3%A3o-e-manuten%C3%A7%C3%A3o-da-madeira/restaurador-deck-jardim.aspx


Guia  
de Brilhos

Brilhos Transcolor

Brilhos VErnIZEs para madeiras, moBiliário e soalhos

As nossas soluções têm vários graus  
de brilho a pensar em si. Desde os brilhos  
dos Transcolor aos dos Vernizes, para madeira, 
mobiliário e soalhos.
Tudo para que as suas madeiras sejam 
as verdadeiras estrelas.

consulte os acabamentos nas nossas lojas.

consulte os acabamentos nas nossas lojas.
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Cadeiras
Solução ideal
Verlac Alto Poder Enchedor
Solução alternativa
Varnex Aquoso Alta-Durabilidade

Mesas
Solução ideal
Verlac Alto Poder Enchedor 
Solução alternativa
Varnex Aquoso Alta-Durabilidade

Portas interiores
Solução ideal
Varnex Aquoso Alta-Durabilidade
Solução alternativa
Varnex Alta-Durabilidade

Soalhos / Rodapés
Solução ideal
Soalhos Secagem Rápida
Solução alternativa
Soalhos Alta-Resistência

Objectos decorativos de interior
Solução ideal
Cuprinol Cores para Madeira
Solução alternativa
Transcolor AQUA

Decks à volta da piscina
Solução ideal
Cuprinol Deck Ultra-Decor
Solução alternativa
Cuprinol Deck Nutre & Protege

Lambrins
Solução ideal
Varnex Aquoso Alta-Durabilidade
Solução alternativa
Varnex Alta-Durabilidade

Portas exteriores
Solução ideal
SPAR Resistência Extrema
Solução alternativa
Transcolor

Cercas
Solução ideal
Transcolor
Solução alternativa
Transcolor AQUA

Janelas
Solução ideal
SPAR Resistência Extrema
Solução alternativa
Transcolor

Abrigos de jardim
Solução ideal
Cuprinol Cores para Madeira
Solução alternativa
Transcolor AQUA

Decks/Estrados 
Solução ideal
Cuprinol Deck Nutre & Protege
Solução alternativa
Cuprinol Deck Ultra-Decor

Pérgolas
Solução ideal
Transcolor AQUA
Solução alternativa
Transcolor

Vasos de jardim
Solução ideal
Cuprinol Cores para Madeira
Solução alternativa
Transcolor AQUA

Mobiliário de jardim
Solução ideal
Transcolor AQUA
Solução alternativa
Transcolor

PROTECÇÃO  
E DECORAÇÃO 
DE MADEIRAS

Tintas Robbialac, SA dispõe de um Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, implementado na fabricação e comercialização de 
Tintas, Vernizes e Argamassas de acordo com a ISO 9001 e Ambiente e Segurança implementado na fabricação de Tintas, Vernizes e 
Argamassas de acordo com a ISO 14001 e OSHAS 18001.

EMAIL: ROBBIALAC@ROBBIALAC.P T

WWW.ROBBIALAC.PT

Exemplos de soluções aplicadas 
nas diferentes áreas da casa
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http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-aqua-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-aqua-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-aqua-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-aqua-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-aqua-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-aqua-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/varnex-aquoso-alta-durabilidade-brilhante.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/varnex-alta-durabilidade-alto-brilho.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/varnex-aquoso-alta-durabilidade-brilhante.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/varnex-aquoso-alta-durabilidade-brilhante.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/varnex-aquoso-alta-durabilidade-brilhante.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/varnex-alta-durabilidade-alto-brilho.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-soalhos/soalhos-alta-resist�ncia-alto-brilho.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-soalhos/soalhos-secagem-r�pida-fosco.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/spar-resist�ncia-extrema-alto-brilho.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/spar-resist�ncia-extrema-alto-brilho.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-acetinado.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%C3%A7%C3%A3o-e-decora%C3%A7%C3%A3o-da-madeira/cores-para-madeira-mate.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%C3%A7%C3%A3o-e-decora%C3%A7%C3%A3o-da-madeira/cores-para-madeira-mate.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-interior/verlac-alto-poder-enchedor-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-interior/verlac-alto-poder-enchedor-acetinado.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/deck-nutre-protege.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/deck-ultra-decor-mate.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/deck-ultra-decor-mate.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/deck-nutre-protege.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%C3%A7%C3%A3o-e-decora%C3%A7%C3%A3o-da-madeira/cores-para-madeira-mate.aspx


1 O que vai pintar?

2 Qual o tipo de madeira  
da peça a pintar?

3 Qual a finalidade?

4 As nossas soluções 

Quer dar cor ou 
proteger a madeira?
Escolha, com a nossa ajuda, a solução certa.

Escolha em 4 passos a solução que procura.

LEGENDA

ü Aplica-se em | Tem estas características
▲ Aplica-se quando necessário
üu Só se pode utilizar em madeiras que estejam no interior
üv Cor Incolor/Natural só se pode utilizar em madeiras que estejam no interior
(1)  Portas, Janelas, Rodapés, Molduras, Paineis de Madeira, Lambrins…
(2)  Portas, Janelas, Lambrins, Cercas, Alpendres, Paineis de Madeira, Pilares/Vigas/Postes…

* Pinho, Carvalho, Faia, Castanheiro, Nogueira, Cerejeira, Tola…
** Mogno, Ipê, Cumaru, Teca…

u Recomendado para pinturas e repinturas.
v Recomendado para pinturas e repinturas, anteriormente pintadas com verniz ou esmalte.
w Recomendado para pinturas e repinturas em mau estado.

Identifique a solução com que vai pintar Identifique as soluções complementares e de manutenção

Madeiras a pintar Tipos de madeira
Toque e 

transparência Cores Graus de brilho Preparação Manutenção Tratamento Diluentes

As nossas  
soluções
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Dar cor  
e proteger 

TRANSCOLOR AQUA ü ü ü ü ü üu ü A üu ü ü ü u v ▲ ▲ ü ü ▲ ▲

TRANSCOLOR ü ü ü ü ü üu ü S ü ü ü ü ü üv u v ▲ ▲ ü ü ▲ ▲ ü

CUPRINOL CORES PARA MADEIRA ü ü ü ü ü ü ü A ü ü ▲ v ü ü ü ▲ ▲

CUPRINOL DECORA & PROTEGE ü ü ü ü ü ü ü A ü ü ü ü ü ▲ ▲ ▲

CUPRINOL ÓLEO TECA ü ü ü ü ü ü ü S ü não aplicável não aplicável ü ▲

CUPRINOL DECK ULTRA-DECOR ü ü ü A ü ü ü ü não aplicável com o próprio produto ▲ ▲

CUPRINOL DECK NUTRE & PROTEGE ü ü ü ü A ü ü não aplicável não aplicável com o próprio produto ▲ ▲

Proteger/
Envernizar

VARNEX AQUOSO ALTA-DURABILIDADE ü ü ü ü ü üu ü A ü ü ü ü ü w ü üu üu ▲ ü ▲ ▲

VARNEX ALTA-DURABILIDADE ü ü ü ü ü üu ü S ü ü ü w ü ▲ ü ▲ ▲ ü

VERLAC ALTO PODER ENCHEDOR ü ü ü ü ü S ü ü ü ü ü ü ü w ü üu ▲ ü ▲ ▲ ü

SPAR RESISTÊNCIA EXTREMA ü ü ü ü ü üu ü S ü ü ü w ü ▲ ü ▲ ▲ ü

SOALHOS SECAGEM RÁPIDA ü ü ü A ü ü ü ü ü ü ▲ ▲ ü ü ▲ ▲ ▲

SOALHOS ALTA-RESISTÊNCIA ü ü ü S ü ü ü ü ü ▲ ▲ ü ü ▲ ▲ ▲ ü
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http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-aqua-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-decora��o-da-madeira/transcolor-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/varnex-aquoso-alta-durabilidade-brilhante.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/varnex-alta-durabilidade-alto-brilho.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-interior/verlac-alto-poder-enchedor-acetinado.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/spar-resist�ncia-extrema-alto-brilho.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-soalhos/soalhos-secagem-r�pida-fosco.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-soalhos/soalhos-alta-resist�ncia-alto-brilho.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/deck-nutre-protege.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/vernizes-para-exterior/deck-ultra-decor-mate.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-manuten��o-da-madeira/�leo-teca.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-manuten��o-da-madeira/�leo-teca.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/imunizador.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/preven��o-e-tratamento-da-madeira/erradicador-sem-cheiro.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara��o-e-manuten��o-da-madeira/velatura-aquosa.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%C3%A7%C3%A3o-e-manuten%C3%A7%C3%A3o-da-madeira/promotor-de-enchimento.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%C3%A7%C3%A3o-e-manuten%C3%A7%C3%A3o-da-madeira/restaurador-deck-jardim.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%C3%A7%C3%A3o-e-decora%C3%A7%C3%A3o-da-madeira/decora-e-protege-mate.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%C3%A7%C3%A3o-e-decora%C3%A7%C3%A3o-da-madeira/cores-para-madeira-mate.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%E7%E3o-e-manuten%E7%E3o-da-madeira/limpa-e-nutre.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%E7%E3o-e-manuten%E7%E3o-da-madeira/limpa-e-nutre.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%E7%E3o-e-manuten%E7%E3o-da-madeira/limpa-parquets.aspx
http://tintasrobbialac.pt/robbialac/produtos/madeiras/prepara%E7%E3o-e-manuten%E7%E3o-da-madeira/abrilhantador-de-parquets.aspx


Tintas Robbialac, SA dispõe de um Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, implementado na fabricação e 
comercialização de Tintas, Vernizes, Argamassas, Acessórios e Produtos Complementares de acordo com a ISO 9001 
e Ambiente e Segurança implementado na fabricação de Tintas, Vernizes e Argamassas de acordo com a ISO 14001 
e OSHAS 18001.

UMA EMPRESA DO GRUPO

SIGA-NOS EM:

RUA BARTOLOMEU DIAS, Nº 11,
 S. JOÃO DA TALHA APARTADO 1404 

2696-901 BOBADELA LRS
TEL.: 219 947 700 FAX.: 219 947 794 

E-MAIL: ROBBIALAC@ROBBIALAC.PT   

WWW.TINTASROBBIALAC.PT

www.robbialac-cor.pt

http://www.tintasrobbialac.pt/institucional/imprensa/cromology.aspx
https://www.facebook.com/tintasrobbialac
https://www.pinterest.com/tintasrobbialac/
https://www.youtube.com/channel/UCQ0GsBcuJCWE6kh46mr81HA/featured
http://www.tintasrobbialac.pt/institucional.aspx
http://www.tintasrobbialac.pt/institucional.aspx
http://robbialac-cor.pt/pt/



