Tintas Eucatex propõem maneiras de cuidar da casa na
temporada de chuvas

Com aproximação do verão é tempo de preparar a casa para o início da temporada de
chuvas. As altas temperaturas propiciam os temporais, resultando em uma
combinação de calor e umidade, prejudiciais para as fachadas das edificações.
Atuando no segmento de tintas há 22 anos, as Tintas Eucatex apresentam produtos
que ajudam a manter a água do lado de fora.
Impermeabilizante Parede 5 em 1

Ideal para proteger superfícies externas, pois possui excelente
resistência a intempérie - como variações térmicas, à maresia e
aos raios UV. O produto exerce cinco funções: sela, pinta,
impermeabiliza, elimina micro fissuras e combate micro
organismos como manchas de bolor e fungos.

Impermeabilizante Branco para Lajes

Indicado para áreas não sujeitas ao tráfego de veículos ou
pedestres, o Impermeabilizante Branco para Lajes é uma manta
acrílica de alta elasticidade. Sua aplicação a frio forma uma
membrana elástica moldada no local, que pode ser utilizada em
lajes, marquises e coberturas inclinadas, que além de evitar
infiltrações também ajuda a diminuir a temperatura interna.

Silicone
O silicone é um produto com fácil aplicação e secagem rápida,
indicado para proteger superfícies externas e internas contra
infiltrações e aparecimento de manchas, com acabamento natural
que não altera o brilho da superfície. Pode ser utilizado inclusive
para prevenir o escurecimento precoce de rejuntes.

Resina Acrílica Premium

Ideal para utilização em superfícies de pedras naturais
(Ardósia, Miracema, Pedra Mineira, São Tomé, Pedra
Goiana, entre outras), concreto aparente, fibrocimento,
telhas de barro e tijolos aparentes. Sua fórmula
impermeabiliza as superfícies protegendo contra ação de
intempérie, deixando um acabamento brilhante.

Resina Acrílica Premium Base Água

Indicada para aplicação em telhas, tijolos aparentes e
pedras naturais, sua fórmula base água oferece baixo
odor e secagem rápida. A Eucatex Resina Acrílica
Premium Base Água apresenta alta durabilidade e
resistência. Hidrorrepelente, garante excelente conforto
térmico ao ambiente. Pode ser aplicada em áreas
externas e internas, é fácil de limpar, proporciona alto
brilho e minimiza o aparecimento de mofo e bolor.

TINTAS EUCATEX
www.tintaseucatex.com.br
Acompanhe:

/EucatexOficial

/TintasEucatex

@Eucatex_Oficial

/TintaseEucatexOficial

