
 CATÁLOGO
—

INTERIORES
AS MELHORES CORES
PARA CADA DIVISÃO.

ESTÁ A 3 PASSOS 
DE PÔR AS MÃOS À OBRA.

Dicas

Cada divisão tem uma atividade associada, 
um propósito. As cores são importantes para 
garantir que cada divisão, e as pessoas dentro 
dela, atingem o seu máximo rendimento.

SEDE
Rua dos Borneiros, 466 – Apartado 529
4406-401 Canelas – Vila Nova de Gaia

Tel.: +351 227 169 200
barbot.sede@barbot.pt

UNIDADE FABRIL II
Rua da Palmeira, 240

4430-953 – Vila Nova de Gaia
Tel.: +351 227 169 200

Encontre a cor certa para o seu projecto!
É simples. Tire uma fotografia ao espaço que pretende pintar 

e selecione as suas cores preferidas do Catálogo Barbot. 
Desta forma, poderá testar várias opções e validar o resultado final, 

sem perder tempo ou dinheiro em testes de cor.
Descubra mais em barbot.pt

BARBOT ÍMAN
TINTA AQUOSA

Efeito magnético.

Permite a colocação de ímanes.

Pode ser repintada com 
qualquer tipo de tinta aquosa.

 Permite desenhar com giz.

Fácil limpeza.

Grande facilidade de aplicação.

Sem cheiro.

Boa aplicabilidade.

BARBOT ARDÓSIA
TINTA ACRÍLICA AQUOSA MATE

VELVET
TINTA ACRÍLICA MATE

Excelente lavabilidade e resistência ao risco.

Excelente resistência à alcalinidade.

Bom poder de cobertura.

Toque suave.

Película protegida contra 
o desenvolvimento de fungos.

BARBOSILK
TINTA AQUOSA ACETINADA

Ótima resistência à lavagem.

Boa resistência à alcalinidade.

Bom poder de cobertura.

Sem cheiro. 

Película protegida contra 
o desenvolvimento de fungos.

BARBOSOFT
TINTA AQUOSA SEMI-MATE

Ótima resistência à lavagem.

Boa resistência à alcalinidade.

Sedosa ao tacto.

Bom poder de cobertura.

Sem cheiro.

BARBOMAT
TINTA AQUOSA MATE

Elevada resistência à esfrega.

Boa resistência à alcalinidade.

Elevada opacidade.

Bom poder de cobertura.

Pode ser aplicada no exterior.

A SUA CASA A SEU GOSTO.
Cada divisão tem uma atividade associada, 
um propósito. As cores são importantes para 
garantir que cada divisão, e as pessoas dentro 
dela, atingem o seu máximo rendimento.

SALA
Esta é uma divisão animada, dedicada ao convívio e ao conforto e a sua cor deve 
refletir esse equilíbrio. Pode ter um tom neutro e claro como base, que depois deve 
ser contrabalançado ao gosto pessoal com uma cor mais forte, que traga mais 
personalidade e estímulos a um ambiente que se quer animado.

COZINHA
O gourmet entrou no mundo da restauração e contagiou todas as cozinhas. Os pretos 
e as cores mais escuras invadiram os espaços de refeição, as tintas de ardósia são 
uma tendência e as aplicações de madeira completam o look vintage.

QUARTO
Tons como o azul e o pêssego são ótimos para trazer a intimidade e a tranquilidade 
numa divisão onde o sossego e a serenidade são a palavra de ordem. Opte por tons 
pastéis, mas acima de tudo, por tons que o deixem confortável.

ESCRITÓRIO
O escritório é um ambiente de trabalho que deve estimular o seu ocupante, sem o 
distrair. Opte por cores frias, como os verdes ou lavandas e mantenha-se afastado 
dos azuis que induzem preguiça e sonolência.

Escolha o produto que melhor se adapte às suas necessidades e o 

acabamento ao seu gosto. Existem dezenas de produtos por onde 

escolher, cada um com uma função específica.

Descubra a quantidade de tinta necessária para o seu projeto, usando 

estas simples fórmulas. Tenha sempre em atenção o número demãos 

e se precisa, ou não, de um primário.

Produto e acabamento.

Faça as contas.

Obras diferentes precisam de materiais diferentes. Superfícies maiores 

precisam de trinchas, enquanto que os cantos e pormenores exigem 

pincéis. Visite barbot.pt e descubra todos os acessórios que temos 

para o ajudar.

Ponha as mãos à obra, 
com as ferramentas certas.

Utilize a calculadora do nosso site no menu “Inspiração”.

SUPERFÍCIE A PINTAR (m2)

L Ax = Área total: x m2

(subtrair janelas)–

L Ax = Área: x m2

(subtrair portas)–

L Ax = Área: x m2

Superfície a pintar: x m2

=

QUANTIDADE DE TINTA NECESSÁRIA

Superfície a pintar

Rendimento do 
produto por litro

=
Litros necessários 
por demão

x
Número de demãos 
necessárias

=
Totalidade de 
litros necessários

Saiba mais no nosso site no menu “Noticias” em Dicas.

Fácil de aplicar.

BARBOT GLAMOUR
TINTA ACRÍLICA AQUOSA (DOURADA/PRATEADA)

Boa lacagem.

Efeito decorativo metálico.

BARBOT INFINITY
ACABAMENTO AQUOSO MULTI-SUPERFÍCIES

Funciona como primário e acabamento.

Produto ideal para multiusos.

Aderência em diversos suportes.

Fácil aplicação.

Boa lacagem.


