
DURSILITE
PRODUTOS DE ACABAMENTO
TINTAS À BASE DE ÁGUA, 
LAVÁVEIS, PARA INTERIORES



As melhores tintas  
à base de água,  
as verdadeiras aliadas  
dos profisssionais.

Dursilite:
Acabamentos de elevadas prestações, 
fáceis de usar para proteger e decorar os 
ambientes interiores.

Elevada cobertura
Tintas capazes de esconder a cor 
escura ou muito brilhante da tinta 
a ser renovada ou manchas de 
sujidade antigas difíceis a cobrir.

Baixa presa de sujidade
Tintas que “repelem” a sujidade 
mantendo-se limpas durante 
todo o seu “ciclo de vida”.

Limpeza fácil
Graças à sua formulação 
que garante uma película 
extremamente compacta e 
resistente, a sujidade não penetra 
e é suficiente uma passagem
de esponja para eliminar as 
manchas.



Dursilite é uma tinta à base de água lavável para paredes 
para interiores à base de resinas acrílicas modificadas 
em dispersão aquosa, de qualidade superior, com um 
agradável aspecto estético liso, aveludado e opaco. 
Graças à sua baixa retenção de sujidade e elevado 
ponto branco, é indicada para a decoração de todos 
os ambientes internos como salas, quartos, escritórios, 
espaços públicos e privados, onde se pretende realizar 
um acabamento fino.
Com Dursilite é possível realizar uma gama de cores 
ilimitada de tons pastel, para criar um ambiente 
sereno e relaxante, ou cores brilhantes refinadas, para 
um ambiente mais dinâmico e estimulante.
Dursilite aplica-se em todas as superfícies internas 
e também externas desde que em condições 
ambienteais não críticas, é adequado a todos os tipos 
de suporte, sejam eles cimentícios, à base de cal, 
gesso, antigos, novos ou já pintados.

Dursilite é capaz de garantir:
• Excelente cobertura
• Elevada resistência à lavagem
• Excelente poder “dissimulante”
• Baixa retenção de sujidade
• Bom grau de opacidade
• Boa transpirabilidade

Dursilite é colorível com o sistema ColorMap®.



Dursilite Plus é uma tinta à base de água para 
paredes higienizante para interiores de elevada 
cobertura, opacidade e ponto branco, à base de resinas 
acrílicas modificadas em dispersão aquosa, cargas 
selecionadas e aditivos especiais que conferem ao 
produto uma ótima resistência à formação de bolor. 
Dursilite Plus aplica-se em todas as superfícies 
internas antigas, novas ou já pintadas, desde que 
coesas, bem aderentes e não friáveis, onde se deseja 
dar ao suporte resistência ao crescimento de bolor,  
combinando um agradável aspecto estético liso, 
opaco, com baixa retenção de sujidade e elevado 
ponto branco.
Dursilite Plus confere a todos os suporte excelente 
permeabilidade ao vapor e boa lavabilidade.

Dursilite Plus é capaz de garantir:
• Elevada resistência ao crescimento de bolor
• Proteção do suporte durável
• Excelente poder de cobertura
• Boa permeabilidade ao vapor
• Baixa retenção de sujidade

Dursilite Plus é colorível com o sistema ColorMap®.



Dursilite Gloss é um esmalte de parede para interiores  
à base de resinas acrílicas e de poliuretano especiais, 
com efeito estético liso e semi brilhante, que realça o 
brilho das cores.
Dursilite Gloss permite realizar acabamentos finos, 
resistentes ao amarelecimento com uma elevada 
dureza superficial. Graças ao componente de 
poliuretano, possui um elevado grau de resistência à 
lavagem e é facilmente removível. 
Dursilite Gloss adere perfeitamente sobre todos 
os tipos de alvenaria, rebocos, barramentos e sobre 
pinturas antigas não friáveis e bem aderentes; além 
disso tem uma boa cobertura e é fácil e agradável de 
aplicar.
Dursilite Gloss é particularmente indicada para a 
pintura de ambientes em residências privadas, como 
salas de estar, quartos, entradas, ou de locais públicos 
e áreas com tráfego intenso, particularmente sujeitos a 
desgaste intenso e limpeza frequente. 

Dursilite Gloss é capaz de garantir:
• Aspecto elegante e valioso
• Proteção de superfícies durável
• Excelente capacidade de limpeza
• Baixa retenção de sujidade
• Resistência ao amarelecimento
• Boa cobertura

Dursilite Gloss é colorível com o sistema ColorMap®.



SEDE 
LUSOMAPEI S.A.

Business Parque Tejo XXI
EN 1 - km 29 - Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel. +351 263 860 360
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