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TINTAS E ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS PARA 
PINTURA
• ATLAS 
• CASTOR 
• COMPEL 
• CONDOR 
• ROMA 
• TIGRE ACESSÓRIOS 
   PARA PINTURA 

COLA INSTANTÂNEA
• AMANCO 
• AMAZONAS 
• BRASCOLA 
• CASCOLA 
• KRONA 
• LOCTITE HENKEL 
• SUPERCIANO/ ITW 
• TEKBOND 
• TIGRE 
• WORKER

CUPINICIDA
• JIMO 
• MACHADO 
• MONTANA QUIMICA 
• SAYERLACK 
• SPARLACK 
• VEDACIT OTTO
   BAUMGART
 
EQUIPAMENTO PARA 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL
• 3M 
• ATLAS 
• CARBOGRAFITE
• KALIPSO 
• MACAMBO 
• MARLUVAS 
• TIGRE 
• VONDER 
• WORKER
• WURTH

FITA CREPE
• 3M
• ADELBRAS 
• ADERE 
• ATLAS 
• EUROCEL 
• KALA 
• MISTER 
• NORTON 
• TEKBOND 
• TIGRE 

LIXA
• 3M 
• ATLAS 
• CARBORUNDUM 
• LIXAS TATU 
• NORTON 
• TIGRE 
• TYROLIT 
• VONDER
• WORKER 
• WURTH

ÓLEO DESENGRIPANTE
E ANTICORROSIVO
• JIMO 
• LOCTITE 
• MUNDIAL PRIME 
• ORBI QUIMICA / 
   WHITE LUB 
• PROTEG LUB /   
   BASTON 
• STARRETT
• VONDER 
• WD-40
• WORKER 
• WURTH

SILICONE
• AMAZONAS 
• BRASCOLA 
• MUNDIAL PRIME 
• ORBI QUIMICA / 
   WHITE LUB 
• PULVITEC PIDILITE
• SIKA 
• TEKBOND 
• TYTAN / SELENA 
• WEBER QUARTZOLIT 
• WURTH 

STAIN
• CORAL 
• DACAR 
• EUCATEX
• IQUINE 
• LUKSCOLOR 
• LUZTOL 
• MONTANA QUÍMICA 
• SAYERLACK 
• SPARLACK 
• SUVINIL

TINTA ESMALTE
• CORAL 
• DACAR 
• EUCATEX 
• HIDRACOR 
• IQUINE 
• LUKSCOLOR 
• LUZTOL 
• RENNER 
• SHERWIN WILLIAMS 
• SUVINIL

TINTA PARA PAREDE
• CORAL 
• DACAR
• EUCATEX 
• HIDRACOR 
• IQUINE 
• LUKSCOLOR 
• LUZTOL 
• RENNER 
• SHERWIN WILLIAMS 
• SUVINIL

TINTA SPRAY
• CHEMICOLOR
   BASTON 
• COLORGIN 
• EUCATEX 
• IQUINE
• LUKSCOLOR 
• LUZTOL 
• MUNDIAL PRIME 
• RENNER 
• SUVINIL 
• TEKBOND

TINTA EM PÓ 
A BASE DE CAL
• BOSTIK FORTALEZA
• CERRO BRANCO 
• DIRECIONAL 
• HIDRACOR
• HIDROTINTAS 
• INDEFLEX 
• ITAU VOTORANTIM
   CIMENTOS 
• JUNTALIDER 
• NOVACOR/ SHERWIN
   WILLIAMS 
• PÓ XADREZ/LANXESS

Categoria que reune mais itens: 13, a saber: Acessórios para Pintura; Cola Instantânea; 
Cupinicida; Equipamento para Proteção Individual; Fita Crepe; Lixa; Óleo 
Desengripante e Anticorrosivo; Silicone; Stain; Tinta para Parede; Tinta Esmalte; Tinta 
Spray; Tinta em Pó a Base de Cal.



TINTAS E ACESSÓRIOS
ACESSÓRIOS PARA PINTURA

ATLAS

A ATLAS INOVA MAIS UMA VEZ NO SEGMENTO 
DE ACESSÓRIOS DE PINTURA

Com o lançamento do Garfo Gaiola Profissional, um pro-
duto que resolveu o incômodo dos profissionais que enfren-
tavam constantemente problemas de contaminação da tinta 
pelo acessório durante a execução da pintura, a Atlas, mais 
uma vez, contribui para a evolução do segmento.

Oferecendo confiabilidade no uso da ferramenta, uma vez 
que a estrutura do mesmo é mais reforçada e o sistema de ro-
lagem faz com que o inconveniente de contaminação da tinta 
por oxidação do garfo não ocorra mais, a Atlas se descata e é 
reconhecida como TOP 10 pela Revenda na categoria Acessó-
rios de Pintura.

Sempre em busca de facilitar a vida dos profissionais no dia 
a dia na obra, a Atlas vem ampliando seu mix, possuindo am-

plas linhas de produtos dentro de diversas categorias, como 
Organização e Segurança, Decoração de ambientes, Ferra-
mentas, Linha de limpeza, entre outros.

Este posicionamento frente ao mercado vem sendo reco-
nhecido e o trabalho realizado tem sido percebido pelos lojis-
tas de todo o Brasil. 

Hoje, cada vez mais fortalecida e atuante no mercado, den-
tro de premissas e valores básicos, como honestidade e muito 
comprometimento, a Atlas vem entregando produtos e servi-
ços altamente qualificados, retribuindo o prestígio dedicado 
diariamente por seus clientes, que fazem com que a Atlas se 
mantenha forte e atuante na vida de cada um. 

Guilherme Gomes
Gerente de Marketing e Trade Marketing da Atlas S.A

https://portal.pinceisatlas.com.br/site/pt


REVENDA CONSTRUÇÃO
COLA INSTANTÂNEA

LOCTITE SUPER BONDER

HENKEL E ADESIVOS INSTANTÂNEOS LOCTITE
SOLUCIONAM DESAFIOS
A Henkel, presente no Brasil há 64 anos, é detentora de 
marcas como Cascola, Loctite e Pritt, com portfólio comple-
to de produtos voltados a profissionais e consumidores para 
atender as mais variadas necessidades em construção e 
reparos. Líder mundial em adesivos de alta performance, 
Loctite destaca-se pela precisão de seus produtos em 
condições extremas. Sua tecnologia também está presente 
nos adesivos voltados para o consumidor final, com produ-
tos multiuso e ideais para colagem de diferentes materiais.
 
A Loctite possui uma ampla gama de adesivos instantâneos, 
como a marca líder de categoria Loctite Super Bonder, 
usada pelos consumidores e profissionais para diferentes 
tipos de reparos. Em seu extenso portfólio, a marca oferece 
versões variadas, com inovação, tecnologia, qualidade e alta 
performance, ideais para reparos rápidos, em diferentes 
superfícies e com acabamento perfeito. Os produtos têm 
força e são resistentes a umidade, impacto e temperaturas 

extremas. Além disso, aderem rapidamente a vários tipos 
de materiais porosos e não porosos, como porcelana, 
madeira, papel, couro, metal, alguns tipos de plástico e 
cerâmica.

A marca disponibiliza opções com fórmula líquida, Loctite 
Super Bonder Original, Loctite Super Bonder Precisão, 
Loctite Super Bonder Pincel; e versões em gel, como Loctite 
Super Bonder Power Flex Gel dentre outras. Já a versão 
Loctite Super Bonder Ultra é direcionada para profissionais 
das áreas construção e marcenaria.

A marca conta com a equipe de Pesquisa e Desenvolvimen-
to para a criação dos produtos mais inovadores do mercado. 
Além disso, tem profissionais das áreas técnica e de vendas 
para atender seus distribuidores e varejistas de forma 
eficiente, sanando dúvidas e indicando as melhores opções 
de acordo com o seu negócio. 

www.loctite-consumo.com.br
     @loctitebrasil

TINTAS E ACESSÓRIOS
COLA INSTANTÂNEA

LOCTITE HENKEL

HENKEL E ADESIVOS INSTANTÂNEOS  
LOCTITE SOLUCIONAM DESAFIOS

A Henkel, presente no Brasil há 64 anos, é detentora de mar-
cas como Cascola, Loctite e Pritt, com portfólio comple-to de 
produtos voltados a profissionais e consumidores para atender 
as mais variadas necessidades em construção e reparos. Líder 
mundial em adesivos de alta performance, Loctite destaca-se 
pela precisão de seus produtos em condições extremas. Sua 
tecnologia também está presente nos adesivos voltados para o 
consumidor final, com produ-tos multiuso e ideais para cola-
gem de diferentes materiais.

A Loctite possui uma ampla gama de adesivos instantâneos, 
como a marca líder de categoria Loctite Super Bonder, usada 
pelos consumidores e profissionais para diferentes tipos de re-
paros. Em seu extenso portfólio, a marca oferece versões va-
riadas, com inovação, tecnologia, qualidade e alta performance, 
ideais para reparos rápidos, em diferentes superfícies e com 

acabamento perfeito. Os produtos têm força e são resisten-
tes a umidade, impacto e temperaturas extremas. Além disso, 
aderem rapidamente a vários tipos de materiais porosos e não 
porosos, como porcelana, madeira, papel, couro, metal, alguns 
tipos de plástico e cerâmica.

A marca disponibiliza opções com fórmula líquida, Loctite 
Super Bonder Original, Loctite Super Bonder Precisão, Locti-
te Super Bonder Pincel; e versões em gel, como Loctite Super 
Bonder Power Flex Gel dentre outras. Já a versão Loctite Su-
per Bonder Ultra é direcionada para profissionais das áreas 
construção e marcenaria.

A marca conta com a equipe de Pesquisa e Desenvolvimen-
-to para a criação dos produtos mais inovadores do mercado. 
Além disso, tem profissionais das áreas técnica e de vendas 
para atender seus distribuidores e varejistas de forma eficien-
te, sanando dúvidas e indicando as melhores opções de acor-
do com o seu negócio.

https://www.loctite-consumo.com.br/pt.html


TINTAS E ACESSÓRIOS
EQUIPAMENTO PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL

MARLUVAS

Longe da crise, a categoria EPIs apresenta demanda cres-

cente nos últimos anos, muito em função da legislação, mas 

também pela preocupação das empresas em orientar e cons-

cientizar os profissionais quanto à importância do uso dos 

produtos.

Os produtos oferecidos pela Marluvas estão entre os mais 

procurados nas revendas e oferece qualidade, conforto e du-

rabilidade para o usuário, giro e novos negócios para os lojis-

tas, tendo sido elencado pelas publicações do setor, um dos 

produtos estrelados para se oferecer aos clientes.

Uma empresa mineira de 48 anos com reconhecimento na-

cional e internacional, sendo a marca brasileira mais lembra-

da no segmento de EPI, a Marluvas é uma das mais importan-

tes fabricantes de calçados profissionais da América Latina. 

A empresa dispõe de calçados para os mais variados riscos e 

necessidades de proteção. Calçados em couro, MMicro (Mi-

crofibra Marluvas), poliméricos (EVA) e PVC. O constante de-

senvolvimento, atenção aos detalhes e busca incessante pelo 

melhor faz com que a Marluvas possa estar na vanguarda da 

proteção dos pés. São opcionais com a Tecnologia “Compo-

site Toe” (Biqueira de Composite), MMicro (Microfibra que 

substitui o couro), Outlast Climatech (Película Termorregu-

ladora), entre outras.

A Marluvas conta também em seu portfólio, com as luvas 

de proteção mecânica Marluvas by MCR, uma parceria com a 

Americana MCR Safety, que como a Marluvas, prima pelo pa-

drão e qualidade dos produtos. O portfólio conta com opções 

de resistência a corte, abrasão e temperaturas. 

https://www.marluvas.com.br/


TINTAS E ACESSÓRIOS
FITA CREPE

ADELBRAS

ADELBRAS UTILIZA TECNOLOGIA EXCLUSIVA  

EM SUAS FITAS CREPE

Contando com grande parque industrial localizado em Vi-

nhedo (SP), a empresa celebra suas conquistas ao longo de 50 

anos como referência na produção de fitas adesivas e oferece 

mais de 500 itens para atender aos segmentos da construção 

civil, industrial, automotivo e de papelaria.

A Adelbras, tradicional fabricante nacional de fitas adesivas, 

conta com um importante diferencial em suas fitas crepe para o 

mascaramento de pintura: a BARREIRA À UMIDADE.

Essa característica, que surgiu como resultado de estudos 

de mercado e parcerias com os pintores profissionais, permite 

que, após aplicada, a fita possa ser exposta à umidade, sem que 

absorva os líquidos e nem perca a adesão. Ela é fundamnetal, 

por exemplo, 

para o lixamen-

to automotivo 

à água, além de 

também melho-

rar a aplicabilidade da fita no mascaramento imobiliário, prin-

cipalmente nas áreas externas.

A Adelbras acredita que a barreira à umidade, hoje presen-

te em maior ou menor grau na maioria dos produtos da linha 

MASK CREPE, é um dos fatores que tem aumentado cada vez 

mais a aceitação da marca e do produto pelos profissionais e 

também pelos lojistas – a Adelbras é a marca de fitas adesivas 

que mais cresce no segmento da construção.

Por isso a Adelbras é TOP na categora Fita Crepe.

Marcos Chohfi – Gerente de Marketing.

https://www.adelbras.com/


TINTAS E ACESSÓRIOS
ÓLEO DESENGRIPANTE

WD-40

A famosa lata azul e amarela de WD-40 está presente em 
mais de 190 países pelo mun do todo e seu produto já existe 
há mais de 65 anos, tendo sido criado nos Estados Unidos 
em 1953, quando na 40ª tentativa de chegar à fórmula per-
feita, o então cria dor atingiu o sucesso espera do para um 
dispersor de umi dade (Water Displacement) – daí a deriva-
ção do nome WD-40. 

Sua fórmula secreta é conhe cida por apenas 03 pessoas no 
mundo todo e seu diferen cial é não conter solventes comuns na 
composição, por isso não ataca superfícies pin tadas, plásticos, 
borrachas e não conduz corrente elétrica até 12 mil volts. 

Com o passar do tempo, o produto se mostrou tão eficaz que 
novos usos foram surgin do, tendo hoje mais de 2.000 aplica-
ções conhecidas. 

WD-40 é item indispensável na indústria, na construção ci-
vil, em casa, na oficina me cânica e onde mais se fale em ma-

nutenção preventiva e re paro, pois elimina umidade de peças 
metálicas, elétricas e eletrônicas, protege ferramen tas e equi-
pamentos contra a ferrugem, desengripa, solta peças presas e 
enferrujadas, limpa graxa, óleos e remove adesivos, além de 
lubrificar e eliminar rangidos nos mais diversos mecanismos. 

No Brasil, além da linha WD-40® Multiusos, você en contra 
também as linhas WD-40® Specialist – com pro dutos especia-
listas para diversas funções, como lubri ficação para mecanis-
mos de alto atrito, remoção de ferru gem avançada, limpeza de 
graxa e proteção de longa duração contra ferrugem e a linha 
WD-40® BIKE®, com pro dutos voltados ao mercado de BIKE 
– lubrificantes e produ tos para limpeza e cuidados. Você pode 
conhecer toda a linha de produtos WD-40® através do site 
www.wd40. com.br, nas Redes Sociais @wd40brasil (lnsta-
gram), @wd40brasiloficial (facebook) ou Youtube http://
youtube. com/wd40brasil.

http://wd40.com.br/


TINTAS E ACESSÓRIOS
TINTA ESMALTE

LUKSCOLOR

Lukscolor, única empresa que somente comercializa produ-
tos da categoria PREMIUM e SUPER PREMIUM, do progra-
ma PSQ-TI.

A categoria SUPER PREMIUM, recém lançada, já conta com 
dois produtos LUKSCOLOR certificados: Top 10 Acrílico Su-
per Premium Ultra Lavável e Luksclean Acrílico Super Lavável 
Super Premium: essas são SUPER PREMIUM de verdade.

Mas a LUKSCOLOR não inova somente no aspecto técnico.
Construiu o moderno “Espaço LUKSPRO” que tem promo-

vido eventos de capacitação técnica e atualização para profis-
sionais de várias regiões do país. Inovou na comunicação, mo-
dernizando embalagens, através dos “pictogramas” facilitando 
a identificação das características e benefícios que atendam às 
demandas de cada trabalho.

A primeira em tintas a utilizar o QR Code nas embalagens e 
materiais de comunicação, com acesso a vídeos dos produtos, 
detalhes técnicos e de aplicação.

Recentemente lançou o aplicativo LUKSAPP, que permite 
o acesso a extenso conteúdo técnico com dados de produtos, 
técnicas de preparação de superfície, patologias e como tra-
tá-las, além de informações de Segurança no trabalho e dicas 
de Marketing Pessoal aos Profissionais.

Acesso a um completo leque digital, organizado por família e 
coleções de cores. Orienta a identificar a tinta certa, de acordo 
com a superfície e estado de conservação, para serviços em ex-
teriores ou interiores. Conta com um “simulador de ambientes” 
que facilita a escolha da cor e o compartilhamento das imagens.

Como grande novidade, traz uma ferramenta de ORÇA-
MENTO, onde o Profissional prepara um roteiro com as tarefas 
a serem feitas, identificando produtos e cores e apresenta de 
forma profissional aos clientes e às lojas de seu relacionamento. 
E essa troca de informações de forma fácil e prática, através do 
whatsapp ou e-mail.

Inovação em tintas tem  nome: LUKSCOLOR.

https://www.lukscolor.com.br/


TINTAS E ACESSÓRIOS
TINTA PARA PAREDE

TINTAS DACAR

Fundada em 1985, com a missão de desenvolver e comerciali-
zar produtos para pintura com qualidade a um preço justo, com 
objetivo de ser referência na fabricação de tintas imobiliárias 
através de práticas sustentáveis, respeito ao próximo e satisfa-
ção dos clientes, a Tintas Dacar obteve crescimento expressivo.

Comemorando o aniversário de 35 anos, a Dacar parabeniza 
a todos os envolvidos e compartilha a conquista de estar entre 
as TOP 10 nas categorias Tinta para Paredes, Tinta Esmalte e 
Verniz. Um reconhecimento de que o trabalho está sendo bem 
feito e atendendo os conceitos básicos do início das atividades. 

A Tintas Dacar é uma empresa tecnológica, conectada a to-
dos os canais nacionais e internacionais de inovação em pro-
dução avançada de tintas, para assim, manter-se entre as em-
presas com produtos de melhor custo/benefício do mercado 
nacional.

O parque industrial Dacar em São José dos Pinhais, região 

metropolitana de Curitiba, conta com uma área de 110 mil m2 

e está localizado estrategicamente nos corredores de ligação 

norte-sul do país e do Mercosul. 

A Tintas Dacar é pioneira do PSQ-Programa Setorial da 

Qualidade – tintas imobiliárias, coordenado pela ABRAFATI 

e recebe, periodicamente, o Atestado de Qualificação de seus 

produtos. 

Com estudos e pesquisas realizados constantemente, a com-

pleta linha de tintas decorativas Dacar evolui com a apresen-

tação de novos e inovadores produtos, como o sofisticado e 

prático Acrílico Seda Super Lavável Premium, lançado recen-

temente e que já é um sucesso. 

Os profissionais da pintura indicam e os consumidores finais 

aprovam. 

Se é Dacar, pode confiar!

https://www.dacar.com.br/



