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Cores quentes

A Tinta Acrílica Novolar oferece altíssimo padrão de qualidade 
com excelente durabilidade e um fino acabamento. De fácil 
aplicação, a tinta econômica é indicada para pintura em 
alvenaria de ambientes internos.
Com secagem ao toque em apenas 30 minutos, a Linha 
Novolar possui uma variedade com 18 cores diferentes, 
perfeita para residências e ambientes empresariais.

Interiores
LINHA NOVOLAR®

AMARELO CANÁRIO PÊSSEGO BARCELONA

MELANCIA
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Cores frias

Interiores
LINHA NOVOLAR®

AZUL CÉU MALVA VERDE PISCINA

ROSA PÉTALA LILÁS AZUL CARIBE

VERDE PRIMAVERA VERDE CÍTRICO
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Cores neutras

Interiores
LINHA NOVOLAR®

BRANCO BRANCO GELO PÉROLA

PALHA MARFIMAREIA
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Cores quentes

Exteriores e Interiores
LINHA STARLUTEX®

A linha de tintas standard Starlutex é incrivelmente versátil, 
com alto padrão de qualidade, proporcionando alto padrão de 
qualidade e acabamento. Indicada para ambientes externos e 
internos em alvenaria, reboco, texturas, concreto e 

fibrocimento.
São 21 opções de cores que combinam com todos os 
ambientes de casas, fachadas de edifícios e empresas, com 

secagem rápida em apenas 30 minutos.

AMARELO STAR

TANGERINA LARANJA VERMELHO STAR
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Cores frias

Exteriores e Interiores
LINHA STARLUTEX®

AZUL STAR AZUL PROFUNDO AZUL ROYAL

VERDE STAR VERDE LIMÃOVERDE PISCINA

VIOLETAROSA PINK
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Cores neutras

Exteriores e Interiores
LINHA STARLUTEX®

PALHA MARFIM CAMURÇA

CHOCOLATE

BRANCO BRANCO GELO PÉROLA

OCRE COLONIAL CONCRETO
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Cores frias

A linha de tintas Premium Starlutex Plus é o mais recente 
lançamento da Starlux. Com alto padrão de qualidade e 
acabamento semibriho, possui resistência a líquidos e é 
superlavável. Além disso, possui tecnologia antimofo e não 
deixa cheiro após 3 horas.
A tinta Premium pode ser aplicada a qualquer ambientes da 
casa, incluindo cozinha, áreas com crianças e ambientes 
externos.

Exteriores e Interiores
LINHA STARLUTEX PLUS SEMIBRILHO

MAÇÃ VERDE
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Cores neutras

Exteriores e Interiores
LINHA STARLUTEX PLUS SEMIBRILHO

PÉROLA

PALHA BRANCO GELO BRANCO NEVE
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Cores quentes

A linha de Tinta Piso Premium da Starlux foi especialmente 
desenvolvida para os mais rigorosos clientes que desejam 
fazer a pintura de pisos de estacionamentos, calçadas ou para 
melhor combinação em casas, quadras poliesportivas, 
escolas e empresas.
Sem cheiro em apenas 3 horas, possui uma excelente 
cobertura e resistência, pode ser aplicada em ambientes 
externos e internos.

Exteriores e Interiores
LINHA TINTA PISO

VERMEHO CERÂMICA AMARELO
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Cores frias

Exteriores e Interiores
LINHA TINTA PISO

AZUL VERDE
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Cores neutras

Exteriores e Interiores
LINHA TINTA PISO

BRANCO CONCRETO CINZA

PRETO
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Cores quentes

Exteriores e Interiores
ESMALTE SINTÉTICO

O Esmalte Sintético Starlux é feito a base de resina alquídica, 
que garante fácil aplicação, secagem rápida, boa cobertura e 

alto brilho.
Com incríveis 28 opções de cores, pode ser aplicado em 
madeira, alvenaria, metal ferroso, aluminío e galvanizados. 
Com secagem rápida, está pronto para o toque em apenas 30 
minutos e pode ser exposto em ambientes externos e 

internos.

LARANJA

VERMELHO

AMARELOAMARELO CATERPILLAR

VERMELHO VINHO
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Cores frias

Exteriores e Interiores
ESMALTE SINTÉTICO

AZUL FRANÇA AZUL DEL REY AZUL MAR

VERDE FOLHA VERDE NILOVERDE LIMÃO

VERDE COLONIAL
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Cores neutras (parte 1/2)

Exteriores e Interiores
ESMALTE SINTÉTICO

BRANCO PURO BRANCO GELO BRANCO

MARFIM

CREME

AREIA

MARROM TABACOMARROM CONHAQUE

BRANCO GEADA
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Cores neutras (parte 2/2)

Exteriores e Interiores
ESMALTE SINTÉTICO

CINZA ESCURO PRETO

BRANCO NEVE FOSCO PRETO FOSCO

PLATINA ALUMÍNIO

CINZA MÉDIO

CERÂMICA
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Cores quentes

Interiores
VERNIZ

O Verniz Extrarrápido da Starlux é um produto que protege e 
realça a superfície da madeira, com secagem muito rápida, 
fica pronta ao toque em apenas 15 minutos. De fácil 

aplicação, o Verniz Starlux é de alto brilho e rende muito.
São 5 tipos de cores para as mais diversas variedades de 
madeira e ainda tem o incolor (copal) para você escolher e 

manter seus móveis sempre novos.

IMBUIA CEREJEIRAMOGNO COLONIAL
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Cores frias

Interiores
VERNIZ

NOGUEIRAVINHO
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Cores neutras

Interiores
VERNIZ

INCOLOR
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Zarcão

Cores quentes

Fundo desenvolvido para proteção de metais. É de fácil 
aplicação e possui excelente propriedade de resistência à 
corrosão, sendo indicado para aplicação em ambientes 
externos e internos.
Rende até 35m2 com apenas 3,6 Litros, tendo um tempo de 
secagem de apenas 20 minutos ao toque, 2 a 4 horas entre 
demãos e 8 horas para secagem final e pode ser aplicado com 
trincha, rolo ou pistola.

Exteriores e Interiores
ZARCÃO

ÓXIDO LARANJA
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Zarcão

Cores neutras

Exteriores e Interiores
ZARCÃO

BRANCO CINZA PRETO
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Cromato de Zinco

Cores

Fundo anticorrosivo desenvolvido para superfícies de metais 
ferrosos novos ou para repinturas que ainda não tenham 
apresentado corrosão.
Rende até 35m2 com apenas 3,6 Litros, temdo um tempo de 
secagem de apenas 20 minutos ao toque, 2 a 4 horas entre 
demãos e apenas 8 horas para secagem final e pode ser 
aplicado com pincel, rolo ou pistola e permanece agindo por 4 
anos.

Exteriores e Interiores
CROMATO DE ZINCO

VERDE
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Fundo para Galvanizado

Exteriores e Interiores
FUNDO PARA GALVANIZADO

Fundo para aproteção de superfícies metálicas novas 
galvanizadas e alumínio, em ambientes externos e internos, 
que ainda não tenham indícios de corrosão. Com 
durabilidade, acabamento e resistência o Fundo para 

Galvanizado é um produto à base de resina alquídica.
De secagem rápida, está pronta ao toque em apenas 20 
minutos, entre demãos de 2 a 4 horas e final em 8 horas. 

Rende 35m2 com 3,6 Litros.

Cores

BRANCO
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Texturas acrílicas

Acabamentos

A Textura Acrílica da Starlux possui acabamento com efeito 
clássico ou rústico. Aplicado diretamente sobre o reboco 
disfarça quaisquer imperfeições na superfície. Muito fácil de 
aplicar, pode ser usado em ambientes externos e internos.
Secagem rápida, está pronto ao toque em 30 minutos e já 
vem pronto para uso.
A textura clássica rende até 30m2 por balde de 24kg e a 
rústica até 10m2 por balde de 27kg.

Exteriores e Interiores
TEXTURA

RÚSTICO CLÁSSICO
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Fundo Nivelador

Exteriores e Interiores
FUNDO NIVELADOR

Produto à base de resina alquídica formulado com alto teor de 
sólidos, secagem rápida e fácil lixamento. Indicado para 
uniformizar a absorção de pintura de madeiras novas em 
geral, melhorando o rendimento para superfícies com 

acabamento em Esmalte Sintético Starlux.
Rende até 40m2 por galão de 3,6 Litros e pode ser aplicada 
com trincha, rolo ou pistola. Secagem final em 24 horas, com 

8 horas entre demãos.

Cores

BRANCO FOSCO
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Selador para Madeira

Tipos

A laca seladora a base de nitrocelulose da Starlux é perfeita 
para uso em móveis, guarda-roupas e madeiras decorativas 
de ambientes internos.
Com secagem rápida, o selador para madeira prepara a 
superfície da madeira para ser encerada ou para aplicação de 
verniz. Ao toque o produto seca em apenas 10 minutos, em 2 
hora entre demãos e 2 horas para secagem final.

Interiores
SELADOR PARA MADEIRA

INCOLOR
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Tintas Starlux LTDA

Distrito Industrial do Cabo - BR 101 Sul, KM 30 - Lote 19-A, Quadra F.
CEP: 54515-070. Cabo de Santo Agostinho - Pernambuco - Brasil

* Este catálogo foi desenvolvido em cores RGB e as cores podem sofrer distorções
   dependendo do dispositio utilizado para visualizar.

www.tintasstarlux.com.br

sac@tintasstarlux.com.br

(81) 3251-0881 / (81) 3521-0024 / (81) 3521-0248

@tintasstarlux

@tintasstarlux


