DURSILAC. ESMALTES

MK6970060 PIT) 04/2022

À BASE DE ÁGUA

DURSILAC

É TUDO OK ,
COM MAPEI

LIBERTE A SUA IMAGINAÇÃO
ESMALTES ACRÍLICOS URETANADOS
À BASE DE ÁGUA
PARA INTERIORES E EXTERIORES

DURSILAC É A LINHA
DE ESMALTES ACRÍLICOS
URETANADOS À BASE DE
ÁGUA PARA INTERIORES E
EXTERIORES ESPECÍFICOS
PARA A PROTEÇÃO
E A DECORAÇÃO
DE MADEIRA, METAL
E PVC RÍGIDO.

SEDE
LUSOMAPEI S.A.
Business Parque Tejo XXI
EN 1 - km 29 - Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel. +351 263 860 360
mapei.pt
info@mapei.pt

Os esmaltes Dursilac são fáceis e rápidos de aplicar, não produzem odores
incómodos, nem emissões nocivas e não amarelecem. Disponíveis em três
acabamentos, Gloss, Satin e Matt, e coloríveis com ColorMap®.

Os primários Dursilac permitem resolver as situações mais críticas
na preparação de todos os tipos de suporte (madeira, metal, pvc),
em interiores e exteriores, garantindo um resultado final perfeito.
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Dursilac Base Filler
DESCRIÇÃO

Primário de enchimento acrílico
à base de água para interiores e
exteriores. Elevada cobertura
e poder uniformizador

Dursilac Gloss | Dursil ac Satin | Dursilac Matt
DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS

À BASE DE
UTILIZAÇÃO
CORES

DESCRIÇÃO

Primário anti-ferrugem à base de solvente
para exteriores. Ótima aderência, proteção
contra a corrosão

Esmalte à base de água de elevada
qualidade, ideal para a pintura de suportes
em madeira, metal ou PVC rígido novos ou já
pintados.
Pode ser utilizado tanto no interior como no
exterior, confere uma ótima durabilidade e
um efeito estético extremamente agradável.
Em três acabamentos, Gloss para um aspecto
brilhante, Satin para um aspecto acetinado
e Matt para um aspecto opaco, pode ser
realizado na cor preferida para libertar a
imaginação e realizar qualquer projeto de
pintura ou decoração que dure no tempo.

Ideal como tratamento de fundo
de superfícies em madeira destinadas
à pintura final com os esmaltes
acrílicos uretanados à base de água
da linha Dursilac. Possui ótimas
propriedades de enchimento e adere
perfeitamente aos vários tipos de
suportes em madeira, novos ou já
pintados. Uniformiza a superfície,
cobrindo pequenas imperfeições e
diferenças de cor.

Uniformizador

Esmalte acrílico uretanado à base
de água para interiores e exteriores,
ótimo espalhamento, elevada dureza
superficial

Dursilac No Rust

RENDIMENTO Cerca de 6-8 m2/litro,
por demão de produto
EMBALAGEM

Latas de 0,75 e 2,5 litros

APLICAÇÃO

Rolo de pelo curto, pincel,
pulverização

CARACTERÍSTICAS

Uniformizador

ColorMap®

Elevada
cobertura

À BASE DE

Resinas acrílicas uretanadas em dispersão aquosa

UTILIZAÇÃO

Pintura ou repintura de madeira, material plástico ou
metálico. Proteção e decoração de outras tipologias de suporte
como chapas galvanizadas, alumínio, superfícies de parede, etc.

CORES

Branco, 1.002 cores Mapei Master Collection,
cores obtidas com Sistema Automatico ColorMap®

ASPECTO

Dursilac Gloss: aspecto brilhante
Dursilac Satin: aspecto acetinado
Dursilac Matt: aspecto opaco

EMBALAGEM

Latas de 0,75 e 2,5 litros

RENDIMENTO

Cerca de 10-12 m2/litro,
por demão de produto

Branco, 1.002 cores Mapei Master Collection,
cores obtidas com Sistema Automatico ColorMap®

APLICAÇÃO

Rolo de pelo curto, pincel, pulverização

RENDIMENTO

Cerca de 6-8 m2/litro,
por demão de produto

APLICAÇÃO

Rolo de pelo curto, pincel, pulverização

EMBALAGEM

Perfeita
aderência ao
suporte

Proteção
contra corrosão

Dursilac No Rust WB

CARACTERÍSTICAS

DESCRIÇÃO
ColorMap®

Baixa emissão
de VOC

Primário anti-ferrugem à base de água.
Colorível e inodor
À BASE DE

fosfato de zinco

RENDIMENTO Cerca de 8-10 m2/litro,
por demão de produto

Resinas acrílicas em dispersão aquosa
Suportes em madeira, novos ou já pintados, em exteriores ou
interiores (cercas, guarnições, trabalhos de carpintaria)

Óxidos de ferro e fosfato de zinco

À BASE DE

Resistente
a riscos

Ausência
de bloqueio

EMBALAGEM

Latas de 0,75 e 2,5 litros

APLICAÇÃO

Rolo de pelo curto, pincel,
pulverização

CARACTERÍSTICAS

Latas de 0,75 e 2,5 litros
Elevada
durabilidade

Fácil e rápido
de aplicar

Inodoro

Para interiores

ColorMap®

Dursilac Base Filler
DESCRIÇÃO

Primário de enchimento acrílico
à base de água para interiores e
exteriores. Elevada cobertura
e poder uniformizador

Dursilac Gloss | Dursil ac Satin | Dursilac Matt
DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS

À BASE DE
UTILIZAÇÃO
CORES

DESCRIÇÃO

Primário anti-ferrugem à base de solvente
para exteriores. Ótima aderência, proteção
contra a corrosão

Esmalte à base de água de elevada
qualidade, ideal para a pintura de suportes
em madeira, metal ou PVC rígido novos ou já
pintados.
Pode ser utilizado tanto no interior como no
exterior, confere uma ótima durabilidade e
um efeito estético extremamente agradável.
Em três acabamentos, Gloss para um aspecto
brilhante, Satin para um aspecto acetinado
e Matt para um aspecto opaco, pode ser
realizado na cor preferida para libertar a
imaginação e realizar qualquer projeto de
pintura ou decoração que dure no tempo.

Ideal como tratamento de fundo
de superfícies em madeira destinadas
à pintura final com os esmaltes
acrílicos uretanados à base de água
da linha Dursilac. Possui ótimas
propriedades de enchimento e adere
perfeitamente aos vários tipos de
suportes em madeira, novos ou já
pintados. Uniformiza a superfície,
cobrindo pequenas imperfeições e
diferenças de cor.

Uniformizador

Esmalte acrílico uretanado à base
de água para interiores e exteriores,
ótimo espalhamento, elevada dureza
superficial

Dursilac No Rust

RENDIMENTO Cerca de 6-8 m2/litro,
por demão de produto
EMBALAGEM

Latas de 0,75 e 2,5 litros

APLICAÇÃO

Rolo de pelo curto, pincel,
pulverização

CARACTERÍSTICAS

Uniformizador

ColorMap®

Elevada
cobertura

À BASE DE

Resinas acrílicas uretanadas em dispersão aquosa

UTILIZAÇÃO

Pintura ou repintura de madeira, material plástico ou
metálico. Proteção e decoração de outras tipologias de suporte
como chapas galvanizadas, alumínio, superfícies de parede, etc.

CORES

Branco, 1.002 cores Mapei Master Collection,
cores obtidas com Sistema Automatico ColorMap®

ASPECTO

Dursilac Gloss: aspecto brilhante
Dursilac Satin: aspecto acetinado
Dursilac Matt: aspecto opaco

EMBALAGEM

Latas de 0,75 e 2,5 litros

RENDIMENTO

Cerca de 10-12 m2/litro,
por demão de produto

Branco, 1.002 cores Mapei Master Collection,
cores obtidas com Sistema Automatico ColorMap®

APLICAÇÃO

Rolo de pelo curto, pincel, pulverização

RENDIMENTO

Cerca de 6-8 m2/litro,
por demão de produto

APLICAÇÃO

Rolo de pelo curto, pincel, pulverização

EMBALAGEM

Perfeita
aderência ao
suporte

Proteção
contra corrosão

Dursilac No Rust WB

CARACTERÍSTICAS

DESCRIÇÃO
ColorMap®

Baixa emissão
de VOC

Primário anti-ferrugem à base de água.
Colorível e inodor
À BASE DE

fosfato de zinco

RENDIMENTO Cerca de 8-10 m2/litro,
por demão de produto

Resinas acrílicas em dispersão aquosa
Suportes em madeira, novos ou já pintados, em exteriores ou
interiores (cercas, guarnições, trabalhos de carpintaria)

Óxidos de ferro e fosfato de zinco

À BASE DE

Resistente
a riscos

Ausência
de bloqueio

EMBALAGEM

Latas de 0,75 e 2,5 litros

APLICAÇÃO

Rolo de pelo curto, pincel,
pulverização

CARACTERÍSTICAS

Latas de 0,75 e 2,5 litros
Elevada
durabilidade

Fácil e rápido
de aplicar

Inodoro

Para interiores

ColorMap®

Dursilac Base Filler
DESCRIÇÃO

Primário de enchimento acrílico
à base de água para interiores e
exteriores. Elevada cobertura
e poder uniformizador

Dursilac Gloss | Dursil ac Satin | Dursilac Matt
DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS

À BASE DE
UTILIZAÇÃO
CORES

DESCRIÇÃO

Primário anti-ferrugem à base de solvente
para exteriores. Ótima aderência, proteção
contra a corrosão

Esmalte à base de água de elevada
qualidade, ideal para a pintura de suportes
em madeira, metal ou PVC rígido novos ou já
pintados.
Pode ser utilizado tanto no interior como no
exterior, confere uma ótima durabilidade e
um efeito estético extremamente agradável.
Em três acabamentos, Gloss para um aspecto
brilhante, Satin para um aspecto acetinado
e Matt para um aspecto opaco, pode ser
realizado na cor preferida para libertar a
imaginação e realizar qualquer projeto de
pintura ou decoração que dure no tempo.

Ideal como tratamento de fundo
de superfícies em madeira destinadas
à pintura final com os esmaltes
acrílicos uretanados à base de água
da linha Dursilac. Possui ótimas
propriedades de enchimento e adere
perfeitamente aos vários tipos de
suportes em madeira, novos ou já
pintados. Uniformiza a superfície,
cobrindo pequenas imperfeições e
diferenças de cor.

Uniformizador

Esmalte acrílico uretanado à base
de água para interiores e exteriores,
ótimo espalhamento, elevada dureza
superficial

Dursilac No Rust

RENDIMENTO Cerca de 6-8 m2/litro,
por demão de produto
EMBALAGEM

Latas de 0,75 e 2,5 litros

APLICAÇÃO

Rolo de pelo curto, pincel,
pulverização

CARACTERÍSTICAS

Uniformizador

ColorMap®

Elevada
cobertura

À BASE DE

Resinas acrílicas uretanadas em dispersão aquosa

UTILIZAÇÃO

Pintura ou repintura de madeira, material plástico ou
metálico. Proteção e decoração de outras tipologias de suporte
como chapas galvanizadas, alumínio, superfícies de parede, etc.

CORES

Branco, 1.002 cores Mapei Master Collection,
cores obtidas com Sistema Automatico ColorMap®

ASPECTO

Dursilac Gloss: aspecto brilhante
Dursilac Satin: aspecto acetinado
Dursilac Matt: aspecto opaco

EMBALAGEM

Latas de 0,75 e 2,5 litros

RENDIMENTO

Cerca de 10-12 m2/litro,
por demão de produto

Branco, 1.002 cores Mapei Master Collection,
cores obtidas com Sistema Automatico ColorMap®

APLICAÇÃO

Rolo de pelo curto, pincel, pulverização

RENDIMENTO

Cerca de 6-8 m2/litro,
por demão de produto

APLICAÇÃO

Rolo de pelo curto, pincel, pulverização

EMBALAGEM

Perfeita
aderência ao
suporte

Proteção
contra corrosão

Dursilac No Rust WB

CARACTERÍSTICAS

DESCRIÇÃO
ColorMap®

Baixa emissão
de VOC

Primário anti-ferrugem à base de água.
Colorível e inodor
À BASE DE

fosfato de zinco

RENDIMENTO Cerca de 8-10 m2/litro,
por demão de produto

Resinas acrílicas em dispersão aquosa
Suportes em madeira, novos ou já pintados, em exteriores ou
interiores (cercas, guarnições, trabalhos de carpintaria)

Óxidos de ferro e fosfato de zinco

À BASE DE

Resistente
a riscos

Ausência
de bloqueio

EMBALAGEM

Latas de 0,75 e 2,5 litros

APLICAÇÃO

Rolo de pelo curto, pincel,
pulverização

CARACTERÍSTICAS

Latas de 0,75 e 2,5 litros
Elevada
durabilidade

Fácil e rápido
de aplicar

Inodoro

Para interiores

ColorMap®

DURSILAC. ESMALTES

MK6970060 PIT) 04/2022

À BASE DE ÁGUA

DURSILAC

É TUDO OK ,
COM MAPEI

LIBERTE A SUA IMAGINAÇÃO
ESMALTES ACRÍLICOS URETANADOS
À BASE DE ÁGUA
PARA INTERIORES E EXTERIORES

DURSILAC É A LINHA
DE ESMALTES ACRÍLICOS
URETANADOS À BASE DE
ÁGUA PARA INTERIORES E
EXTERIORES ESPECÍFICOS
PARA A PROTEÇÃO
E A DECORAÇÃO
DE MADEIRA, METAL
E PVC RÍGIDO.

SEDE
LUSOMAPEI S.A.
Business Parque Tejo XXI
EN 1 - km 29 - Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel. +351 263 860 360
mapei.pt
info@mapei.pt

Os esmaltes Dursilac são fáceis e rápidos de aplicar, não produzem odores
incómodos, nem emissões nocivas e não amarelecem. Disponíveis em três
acabamentos, Gloss, Satin e Matt, e coloríveis com ColorMap®.

Os primários Dursilac permitem resolver as situações mais críticas
na preparação de todos os tipos de suporte (madeira, metal, pvc),
em interiores e exteriores, garantindo um resultado final perfeito.

