A Norcola, atuando no mercado desde 1963, sempre
pautou sua atuação no compromisso com a qualidade,
respeito aos clientes e na ética empresarial.

As Tintas Acrílicas Norcola atendem à NBR 15079:2011. Nesta norma são definidos os valores mínimos de
desempenho para que uma tinta seja classificada como Econômica, Standard ou Premium.
Veja abaixo os valores mínimos definidos pela ABNT - NBR 15079:2011:

*Recomendação:
Qualquer que seja a tinta utilizada a superfície a ser pintada deve estar limpa, livre de óleo, gordura, graxa, pó e mofo, apresentando-se firme, coesa e seca. Recomenda-se aplicar
a tinta em dias cuja temperatura ambiente esteja entre 10 e 40 °C, devendo ser evitada a pintura de superfícies externas em dias chuvosos ou com umidade relativa superior a
90%. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até eliminar totalmente o brilho. Antes da diluição, mexer bem o produto ainda na embalagem utilizando espátula
ou instrumento apropriado. Diluir, conforme indicado na embalagem, na proporção recomendada, mexendo bem até se obter uma mistura homogênea. Para Tintas Acrílicas:
Não expor a superfície pintada a esforços nos primeiros 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos d’água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave a superfície
com água limpa corrente imediatamente.

TINTA ACRÍLICA

TINTA ACRÍLICA

TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO

|

PREMIUM

|

EXTERIOR E INTERIOR

INDICAÇÃO
Europlus é uma tinta acrílica semibrilho lavável, indicada para superfícies externas e internas de alvenaria,
aspecto sedoso, fácil aplicação com bom alastramento e excelente durabilidade.

APLICAÇÃO
Pode ser aplicada com rolo de lã de pelo curto, pincel de cerdas macias ou pistola. São suficientes, geralmente, de
duas a três demãos, mas a depender do estado da superfície, da cor utilizada e habilidade do aplicador, podem
ser necessárias mais demãos para se atingir o acabamento desejado. A película da tinta alcançará sua resistência
máxima cerca de vinte dias após a aplicação. Portanto, devem ser evitados, durante esse período, esforços
localizados como limpeza da superfície pintada.

001 Branco Neve

002 Branco Gelo

031 Pérola

050 Palha

032 Marfin

051 Areia

020 Verde Kiwi

117 Verde Sálvia

COMPOSIÇÃO
Emulsão acrílica, pigmentos ativos, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, aditivos e água.
Produto classificado conforme NBR 11702:2010 - Tipo 4.5.1 - NBR 15079:2011.

110 Nuvem
Simulado neste ambiente*

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

Superfícies seladas:
20 a 30% em todas as demãos.

Ao toque: 1 hora.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 12 horas.

Galão (3,6 litros):
até 65 m2 por demão.
Lata (18 litros):
até 325 m2 por demão.

TINTA ACRÍLICA

TINTA ACRÍLICA

TINTA ACRÍLICA FOSCA

|

STANDARD

|

EXTERIOR E INTERIOR

INDICAÇÃO
Eurocril é uma tinta acrílica fosca de alto rendimento, indicada para superfícies externas e internas de alvenaria, fácil
aplicação com bom alastramento, cobertura e elevada consistência, permitindo alta taxa de diluição.

APLICAÇÃO
Pode ser aplicada com rolo de lã, pincel de cerdas macias ou pistola. São suficientes, geralmente, de duas a três
demãos, mas a depender do estado da superfície, da cor utilizada e habilidade do aplicador, podem ser necessárias
mais demãos para se atingir o acabamento desejado. Não expor a superfície pintada a esforços nos primeiros 20
dias. Nesse período pingos de chuva ou respingos d’água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave a superfície
com água limpa corrente imediatamente.
001 Branco Neve

002 Branco Gelo

049 Amarelo Ipê

103 Siena

099 Laranja Cítrico

061 Tangerina

112 Pôr do Sol

105 Escarlate

128 Granada

111 Esmeralda

109 Verde Bosque

113 Verde Tropical

062 Turquesa

097 Azul Petróleo

126 Rosa Açaí

106 Azul Pavão

127 Navegante

088 Panamá

COMPOSIÇÃO
Emulsão acrílica, pigmentos ativos, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, aditivos e água. Produto
classificado conforme NBR 11702:2010 - Tipo 4.5.2 - NBR 15079:2011.

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

Superfícies seladas:
até 80% em todas as demãos.

Ao toque: 1 hora.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 12 horas.

Galão (3,6 litros):
até 100 m2 por demão.
Lata (18 litros):
até 500 m2 por demão.

129 Amarelo Manga
Simulado neste ambiente*

TINTA ACRÍLICA

TINTA ACRÍLICA

TINTA ACRÍLICA FOSCA

|

STANDARD

|

EXTERIOR E INTERIOR

INDICAÇÃO
Eurolar é uma tinta acrílica fosca de boa resistência, baixo odor e contém antimofo. Indicada para superfícies
externas e internas de alvenaria, de fácil aplicação com bom alastramento e rendimento.

APLICAÇÃO
Pode ser aplicada com rolo de lã, pincel de cerdas macias ou pistola. São suficientes, geralmente, de duas a
três demãos, mas a depender do estado da superfície, da cor utilizada e habilidade do aplicador, podem ser
necessárias mais demãos para se atingir o acabamento desejado. Não expor a superfície pintada a esforços nos
primeiros 20 dias. Nesse período pingos de chuva ou respingos d’água podem causar manchas. Caso isso ocorra,
lave a superfície com água limpa corrente imediatamente.

001 Branco Neve

002 Branco Gelo

031 Pérola

032 Marfin

051 Areia

029 Concreto

053 Camurça

116 Amarelo Trigo

095 Salmão

033 Marrocos

086 Rapadura

091 Carambola

065 Verde Limão

020 Verde Kiwi

026 Verde Musgo

COMPOSIÇÃO
Emulsão acrílica, pigmentos ativos, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, aditivos e água. Produto
classificado conforme NBR 11702:2010 - Tipo 4.5.2 - NBR 15079:2011.

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

Superfícies seladas:
20% em todas as demãos.

Ao toque: 1 hora.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 12 horas.

Galão (3,6 litros):
até 60 m2 por demão.
Lata (18 litros):
até 300 m2 por demão.

089 Abacate

Simulado neste ambiente*

TINTA ACRÍLICA

TINTA ACRÍLICA

TINTA ACRÍLICA FOSCA

|

ECONÔMICA

|

INTERIOR

INDICAÇÃO
Eurocor é uma tinta acrílica fosca com ampla variedade de cores, bom rendimento, boa resistência e contém
antimofo. Indicada para superfícies internas de alvenaria, de fácil aplicação com bom alastramento.

001 Branco Neve

002 Branco Gelo

050 Palha

051 Areia

031 Pérola

032 Marfin

034 Amarelo Vanila

030 Cromo

053 Camurça

029 Concreto

077 Neblina

076 Chocolate

080 Pistache

036 Amarelo Acácia

072 Amarelo Açafrão

125 Siriguela

078 Mostarda

073 Damasco

083 Papaia

074 Tâmara

039 Pêssego

041 Rosa Pétala

115 Melancia

075 Cereja

070 Lavanda

021 Verde Piscina

022 Verde Palmares

023 Verde Primavera

114 Verde Hortelã

124 Capim Limão

014 Azul Arpoador

110 Nuvem

123 Jangadeiro

APLICAÇÃO
Pode ser aplicada com rolo de lã, pincel de cerdas macias ou pistola. São suficientes, geralmente, de duas a três
demãos, mas a depender do estado da superfície, da cor utilizada e habilidade do aplicador, podem ser necessárias
mais demãos para se atingir o acabamento desejado.

COMPOSIÇÃO
Emulsão acrílica, pigmentos ativos, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, aditivos e água. Produto
classificado conforme NBR 11702:2010 - Tipo 4.5.3 - NBR 15079:2011.

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

Superfícies seladas:
10 a 20% em todas as demãos.

Ao toque: 1 hora.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 12 horas.

Galão (3,6 litros):
até 72 m2 por demão.
Lata (18 litros):
até 360 m2 por demão.

081 Caribe
Simulado neste ambiente*

TINTA ACRÍLICA

TINTA ACRÍLICA

TINTA ACRÍLICA FOSCA

|

ECONÔMICA

|

INTERIOR

INDICAÇÃO
Favorita é uma tinta acrílica fosca com a melhor relação custo-benefício e contém antimofo. Indicada para superfícies
internas de alvenaria, de fácil aplicação e boa resistência.

APLICAÇÃO
Pode ser aplicada com rolo de lã, pincel de cerdas macias ou pistola. São suficientes, geralmente, de duas a três
demãos, mas a depender do estado da superfície, da cor utilizada e habilidade do aplicador, podem ser necessárias
mais demãos para se atingir o acabamento desejado.

001 Branco Neve

002 Branco Gelo

051 Areia

031 Pérola

119 Rosa Melodia

118 Amarelo Canário

120 Verde Vale

121 Azul Praia

COMPOSIÇÃO
Emulsão acrílica, pigmentos ativos, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, aditivos e água. Produto
classificado conforme NBR 11702:2010 - Tipo 4.5.3 - NBR 15079:2011.

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

Superfícies seladas:
até 20% em todas as demãos.

Ao toque: 1 hora.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 12 horas.

Galão (3,6 litros):
até 60 m2 por demão.
Lata (18 litros):
até 300 m2 por demão.

032 Marfin
Simulado neste ambiente*

TINTA ACRÍLICA

TINTA ACRÍLICA

TINTA ACRÍLICA FOSCA

|

ECONÔMICA

|

INTERIOR

INDICAÇÃO

TINTA ACRÍLICA FOSCA

|

PREMIUM

|

Eurogesso é uma tinta acrílica fosca que pode ser aplicada diretamente sobre superfícies internas de
gesso, dispensando o uso do selador. Possui excelente aderência, boa resistência e contém antimofo.

EXTERIOR E INTERIOR

INDICAÇÃO

RENDIMENTO

Pisocor é uma tinta acrílica com máxima resistência, alto poder de cobertura, bom alastramento
e cores fortes. Especialmente indicada para pintura de pisos e cimentados em áreas externas e
internas (garagens, quadras esportivas, estacionamentos, etc.) ou para demarcação.

Quarto (900 ml):
10 m2 por demão.
Galão (3,6 litros):
até 40 m2 por demão.
Lata (18 litros):
até 200 m2 por demão.

APLICAÇÃO
Pode ser aplicada com rolo de lã, pincel de cerdas macias ou pistola. São suficientes, geralmente,
de duas a três demãos, mas a depender do estado da superfície, da cor utilizada e habilidade do
aplicador, podem ser necessárias mais demãos para se atingir o acabamento desejado.

COMPOSIÇÃO
Emulsão acrílica, pigmentos ativos, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, aditivos e água.
Produto classificado conforme NBR 11702:2010 - Tipo 4.5.6 - NBR 15079:2011.

DILUIÇÃO

SECAGEM

Superfícies seladas:
20 a 30% em todas as demãos.

Ao toque: 1 hora.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 12 horas.
Tráfego de pessoas: 48 horas.
Tráfego de veículos: 72 horas.
Completa e resistência
máxima: 30 dias.

001 Branco

006 Cinza Médio

045 Vermelho

029 Concreto

055 Cerâmica

038 Amarelo

012 Azul Profundo

063 Preto

025 Verde Folha
Simulado neste ambiente*

APLICAÇÃO
Pode ser aplicada com rolo de lã, pincel de cerdas macias ou pistola. São suficientes, geralmente, de
duas a três demãos, mas a depender do estado da superfície, da cor utilizada e habilidade do aplicador,
podem ser necessárias mais demãos para se atingir o acabamento desejado.

COMPOSIÇÃO
Emulsão acrílica, pigmentos ativos, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, aditivos e água.
Produto classificado conforme NBR 11702:2010 - Tipo 4.5.5 - NBR 15079:2011.

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

35 a 45% na primeira demão.
Até 20% nas demais.

Ao toque: 1 hora.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 12 horas.

Galão (3,6 litros):
até 45 m2 por demão.
Lata (18 litros):
até 225 m2 por demão.

001 Branco Neve
Simulado neste ambiente*

FUNDO PARA METAIS

FUNDO PARA METAIS

006 Cinza
Simulado neste ambiente*

INDICAÇÃO
Eurofer é um fundo anticorrosivo de fácil aplicação, secagem rápida, bom alastramento e aderência. Indicado para a preparação de superfícies de metais ferrosos em ambientes externos e internos.

APLICAÇÃO

COMPOSIÇÃO

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

Pode ser aplicado com rolo de espuma, pincel ou pistola. São
suficientes, geralmente, de uma a duas demãos, mas a depender do
estado da superfície e habilidade do aplicador, podem ser necessárias
mais demãos para se atingir o resultado desejado.

Resinas alquídicas modificadas, pigmentos orgânicos e
inorgânicos, aditivos, secantes, solventes alifáticos e aromáticos.
Produto classificado conforme NBR 11702:2010 - Tipo 4.1.1.2.

Rolo de espuma e Pincel:
Até 10% de Eurorrás.
Pistola:
Até 30% de Eurorrás.

Ao toque: 30 minutos.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 12 horas.

Quarto (900ml):
até 12,5 m2 por demão.
Galão (3,6 litros):
até 50 m2 por demão.

063 Preto
Simulado nesta grade*

INDICAÇÃO
Gradelit é um fundo para metais, de fácil aplicação, que promove proteção por barreira até que se aplique o
acabamento final. Produto de secagem extra rápida, bom alastramento e aderência. Indicado para a preparação de
superfícies de metais ferrosos sem indícios de corrosão em ambientes externos e internos.

APLICAÇÃO
Pode ser aplicado com rolo de espuma, pincel ou pistola. São suficientes, geralmente, de uma a duas demãos, mas
a depender do estado da superfície, da cor utilizada e habilidade do aplicador, podem ser necessárias mais demãos
para se atingir o resultado desejado.

COMPOSIÇÃO
Resinas alquídicas modificadas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos, secantes, solventes alifáticos e
aromáticos. Produto classificado conforme NBR 11702:2010 - Tipo 4.1.1.1.

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

Rolo de espuma e Pincel:
Até 10% de Eurorrás.
Pistola:
Até 30% de Eurorrás.

Ao toque: 30 minutos.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 12 horas.

Quarto (900 ml):
até 10 m2 por demão.
Galão (3,6 litros):
até 40 m2 por demão.

006 Cinza

044 Vermelho Óxido

ESMALTE SINTÉTICO

ESMALTE SINTÉTICO

045 Vermelho
* AB **
Simulado
neste ambiente*

ESMALTE SINTÉTICO

|

PREMIUM

|

EXTERIOR E INTERIOR

INDICAÇÃO
Eurolux é um esmalte sintético de secagem rápida e de fácil aplicação. Possui bom alastramento e homogeneidade,
excelente cobertura e aderência a diversos substratos. Apresenta boa resistência às intempéries. Indicado para
superfícies externas e internas de metais ferrosos, madeiras e alvenaria.

APLICAÇÃO
Pode ser aplicado com rolo de espuma, pincel ou pistola. São suficientes, geralmente, de duas a três demãos, mas
a depender do estado da superfície, da cor utilizada e habilidade do aplicador, podem ser necessárias mais demãos
para se atingir o acabamento desejado.

001 Branco Neve
* AB ** / AC / FC

002 Branco Gelo
* AB **

006 Cinza Médio
* AB

007 Cinza Escuro
* AB

003 Alumínio
* AB **

004 Platina
* AB **

051 Areia
* AB

032 Marfim
* AB

035 Creme
* AB

063 Preto
* AB ** / FC **

054 Conhaque
* AB **

057 Tabaco
* AB

055 Cerâmica
* AB

038 Amarelo
* AB **

037 Amarelo Trator
* AB

040 Laranja
* AB **

010 Azul Celeste
* AB

013 Azul Mar
* AB

015 Azul França
* AB **

016 Azul Del Rey
* AB **

COMPOSIÇÃO
Resinas alquídicas modificadas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos, secantes, solventes alifáticos e
aromáticos. Produto classificado conforme NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.1.1.

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

Rolo de espuma e Pincel:
Até 10% de Eurorrás / Thinner
107 ou 207.
Pistola:
Até 30% de Eurorrás/Thinner
107 ou 207.

Ao toque: 30 minutos.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 12 horas.

Lata (112 ml):
até 1,56 m2 por demão.
Lata (225 ml):
até 3,12 m2 por demão.
Quarto (900 ml):
até 12,5 m2 por demão.
Galão (3,6 litros):
até 50 m2 por demão.

* Referência de acabamento Esmalte Eurolux:
AB - Alto Brilho | AC - Acetinado | FC - Fosco.
** Referência de embalagens de 112 ml e 225 ml
comercializadas do Esmalte Eurolux.

025 Verde Folha
* AB **

065 Verde Limão
* AB **

024 Verde Nilo
* AB

Embalagens de 0,9 e 3,6 litros são comercializadas em todas as cores.

ESMALTE SINTÉTICO

ESMALTE SINTÉTICO

ESMALTE SINTÉTICO

|

STANDARD

|

EXTERIOR E INTERIOR

001 Branco Neve

002 Branco Gelo

004 Platina

006 Cinza Médio

032 Marfim

038 Amarelo

045 Vermelho

054 Conhaque

063 Preto

013 Azul Mar

016 Azul Del Rey

015 Azul França

INDICAÇÃO
Eurocor é um esmalte sintético de secagem rápida, fácil aplicação e bom custo-benefício. Possui bom alastramento
e homogeneidade, boa cobertura e aderência a diversos substratos. Apresenta resistência às intempéries. Indicado
para superfícies externas e internas de metais ferrosos, madeiras e alvenaria.

APLICAÇÃO
Pode ser aplicado com rolo de espuma, pincel ou pistola. São suficientes, geralmente, de duas a três demãos, mas
a depender do estado da superfície, da cor utilizada e habilidade do aplicador, podem ser necessárias mais demãos
para se atingir o acabamento desejado.

COMPOSIÇÃO
Resinas alquídicas modificadas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos, secantes, solventes alifáticos e
aromáticos. Produto classificado conforme NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.1.2.

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

Rolo de espuma e Pincel:
Até 10% de Eurorrás.
Pistola:
Até 30% de Eurorrás.

Ao toque: 30 minutos.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 12 horas.

Quarto (900 ml):
até 12,5 m2 por demão.
Galão (3,6 litros):
até 50 m2 por demão.

025 Verde Folha
Simulado neste ambiente*

LINHA MADEIRA

LINHA MADEIRA

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicada para selar substratos de madeiras novas em ambientes internos. É um produto de fácil
aplicação, secagem rápida e bom lixamento. Aumenta a aderência e o rendimento do verniz de
acabamento e proporciona boa saturação dos poros da madeira com um menor número de demãos.

Indicado para proteger, decorar e realçar superfícies internas de madeira. É um produto de fácil aplicação, secagem rápida, boa aderência e
excelente brilho. Devido ao seu alto teor de sólidos, proporciona ótimo acabamento com um menor número de demãos.

APLICAÇÃO

Pode ser aplicado com pincel, rolo de espuma ou pistola. São suficientes, geralmente, de uma a duas demãos, mas a depender do estado da
superfície, da cor utilizada e habilidade do aplicador, podem ser necessárias mais demãos para se atingir o resultado desejado.

Pode ser aplicada com pincel, rolo de espuma ou pistola. São suficientes, geralmente, de
uma a duas demãos, mas a depender do estado da superfície, da cor utilizada e habilidade do
aplicador, podem ser necessárias mais demãos para se atingir o resultado desejado.

COMPOSIÇÃO
Solução de nitrocelulose, resinas alquídicas modificadas, hidrocarbonetos aromáticos, álcoois,
ésteres e aditivos. Produto classificado conforme NBR 11702:2010 - Tipo 4.1.1.6.

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

De 30 a 80% de
Thinner 207 ou até
viscosidade adequada
para aplicação.

Ao toque: 20 minutos.
Entre demãos: 2 horas.
Lixamento: 2 horas.

Quarto (900 ml):
até 10 m2 por demão.
Galão (3,6 litros):
até 40 m2 por demão.
Lata (18 litros):
até 200 m2 por demão.
Tambor (200 litros):
até 2.222 m2 por demão.

APLICAÇÃO

COMPOSIÇÃO
Solução de resinas sintéticas em hidrocarbonetos aromáticos. Produto classificado conforme NBR 11702:2010 - Tipo 4.3.1.1.

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

Pincel ou Rolo de Espuma:
até 10% de Thinner 107 ou 207.
Pistola: De 10 a 20% de Thinner 107 ou 207
ou até viscosidade adequada para aplicação.

Ao toque: 15 minutos.
Entre demãos: 4 horas.
Final: 24 horas.

Quarto (900 ml): até 10 m2 por demão.
Galão (3,6 litros): até 40 m2 por demão.
Lata (18 litros): até 200 m2 por demão.
Tambor (200 litros): até 2.222 m2 por demão.

Cerejeira

Peroba

Mogno Imperial

Mogno

Cedro

Imbuia

Vinho

Incolor

Nogueira

Incolor

Nogueira

COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS

MASSA ACRÍLICA

TEXTURA ACRÍLICA

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicada para uniformizar superfícies externas e internas de alvenaria,
corrigindo pequenas imperfeições. Tem excelente aderência, durabilidade
e resistência às intempéries.

Indicada para decorar superfícies externas ou internas de alvenaria.
Utilizada também para disfarçar imperfeições proporcionando
acabamento texturizado.

APLICAÇÃO
Deve ser aplicada com espátula, em camadas finas e sucessivas na superfície
que deseja corrigir. Após a secagem, lixar para eliminar as imperfeições e os
excessos.

COMPOSIÇÃO
Emulsão acrílica, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, aditivos e
água. Produto classificado conforme NBR 11702:2010 - Tipo 4.7.1 - NBR 15348.

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

Pronta para uso.

Ao toque:
1 hora.
Para Lixamento:
de 3 a 4 horas.
Final: 24 horas.

Galão (5,4 kg):
até 10,8 m2 por demão.
Lata (27 kg):
até 54 m2 por demão.

FUNDO PREPARADOR
DE PAREDES BASE ÁGUA

APLICAÇÃO
Pode ser aplicada com rolo especial de texturizar, espátula, desempenadeira
de aço, escova ou trincha, dependendo do efeito decorativo desejado.

Emulsão acrílica, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, pigmentos,
aditivos e água. Produto classificado conforme NBR 11702:2010 - Tipo 4.6.1.

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

Pronta para uso.
Se necessário diluir
com no máximo 10%
de água potável.

Ao toque:
de 1 a 2 horas.
Final: 24 horas.
Cura Total:
04 dias.

Galão (5,4 kg):
até 6,4 m2 por demão.
Lata (27 kg):
até 32 m2 por demão.

INDICAÇÃO

Indicado para selar e aumentar a coesão de superfícies pulverulentas
externas e internas. Proporciona excelente poder de penetração em
diversos substratos.

Indicado para ambientes internos, com acabamento semibrilhante, se
misturado à tinta na última demão ou acabamento brilhante, se usado
sobre a pintura em alvenaria. Proporciona película de filme transparente/
brilhante após a secagem, aumentando a resistência.

APLICAÇÃO

APLICAÇÃO
Pode ser aplicado com rolo de lã, trincha, pincel ou pistola. São suficientes,
geralmente, de uma a duas demãos, mas a depender do estado da superfície
e habilidade do aplicador, podem ser necessárias mais demãos para se atingir
o resultado desejado.

COMPOSIÇÃO
Emulsão acrílica modificada, microbicidas não-metálicos, coalescentes,
aditivos e água. Produto classificado conforme NBR 11702:2010 - Tipo 4.1.2.7.

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

Pronto para uso.

Ao toque:
30 minutos.
Entre demãos:
de 3 a 4 horas.
Final: 5 horas.

Galão (3,6 litros):
até 45 m2 por demão.
Lata (18 litros):
até 225 m2 por demão.

VERNIZ ACRÍLICO

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicado para uniformizar a absorção da tinta de acabamento em
superfícies externas e internas de alvenaria, concreto e fibrocimento.
Possui grande poder selante, de enchimento e cobertura, proporcionando
maior rendimento dos produtos de acabamento.

Indicado para realçar o aspecto natural de concreto e tijolo aparentes,
pedras decorativas, placas de fibrocimento, entre outros, em ambientes
internos e externos. Proporciona película de filme transparente/brilhante
após a secagem, aumentando a resistência e a facilidade de limpeza.

APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel ou pistola. São suficientes, geralmente,
de uma a duas demãos, mas a depender do estado da superfície e habilidade
do aplicador, podem ser necessárias mais demãos para se atingir o resultado
desejado.

Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel ou pistola. São suficientes, geralmente,
de uma a duas demãos, mas a depender do estado da superfície e habilidade
do aplicador, podem ser necessárias mais demãos para se atingir o resultado
desejado.

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, pigmentos,
aditivos e água. Produto classificado conforme NBR 11702:2010 - Tipo 4.1.2.5.

Emulsão acrílica, microbicidas não-metálicos, aditivos e água. Produto
classificado conforme NBR 11702:2010 - Tipo 4.3.2.2.

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

até 15% de
água potável.

Ao toque:
2 horas.
Final:
de 5 a 6 horas.

Galão (3,6 litros):
até 20 m2 por demão.
Lata (18 litros):
até 100 m2 por demão.

Pronto para uso.
Se necessário diluir
com no máximo 10%
de água potável.

Ao toque:
de 1 a 2 horas.
Entre demãos:
de 3 a 4 horas.
Final: 5 horas.

Galão (3,6 litros):
até 45 m2 por demão.
Lata (18 litros):
até 225 m2 por demão.

MASSA PARA MADEIRA

FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA

INDICAÇÃO

INDICAÇÃO

Indicada para nivelar e corrigir pequenas imperfeições em madeira. Sua
fórmula proporciona alto poder de enchimento e ótima lixabilidade, além
de secagem rápida.

Indicado para uniformizar a absorção da tinta de acabamento em
superfícies externas e internas de madeira. Com alto poder de
preenchimento, aumenta o rendimento da tinta usada como acabamento.
Fácil aplicação, lixabilidade e secagem rápida.

APLICAÇÃO

COMPOSIÇÃO

REGULADOR DE BRILHO

INDICAÇÃO

SELADOR ACRÍLICO

Pode ser aplicada com espátula e desempenadeira de aço. São suficientes,
geralmente, de duas a três demãos, mas a depender do estado da superfície
e habilidade do aplicador, podem ser necessárias mais demãos para se
atingir o resultado desejado.

COMPOSIÇÃO
Emulsão acrílica, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, aditivos e
água. Produto classificado conforme NBR 11702:2010 - Tipo 4.7.3.

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

Pronta para uso.

Ao toque:
1 hora.
Para Lixamento:
de 3 a 4 horas.
Final: 24 horas.

Quarto (1,5 kg):
até 2,75 m2 por demão.
Galão (5,4 kg):
até 11 m2 por demão.

INDICAÇÃO

COMPOSIÇÃO

APLICAÇÃO

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

Até 20% de
água potável.

Ao toque:
de 1 a 2 horas.
Entre demãos:
de 3 a 4 horas.
Final: 5 horas.

Galão (3,6 litros):
até 45 m2 por demão.
Lata (18 litros):
até 225 m2 por demão.

Pode ser aplicado com rolo de espuma, pincel ou pistola. São suficientes,
geralmente, de uma a duas demãos, mas a depender do estado da superfície
e habilidade do aplicador, podem ser necessárias mais demãos para se atingir
o resultado desejado.

COMPOSIÇÃO
Emulsão acrílica, cargas minerais, microbicidas não-metálicos, pigmentos,
aditivos e água. Produto classificado conforme NBR 11702:2010 – Tipo 4.1.2.9.

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

Pronto para uso.
Se necessário diluir
com no máximo 10%
de água potável.

Ao toque:
30 minutos.
Entre demãos:
de 3 a 4 horas.
Final: 5 horas.

Quarto (900 ml):
até 15 m2 por demão.
Galão (3,6 litros):
até 60 m2 por demão.

MASSA PLÁSTICA

Pode ser aplicado com rolo de lã, pincel ou pistola. São suficientes,
geralmente, de duas a três demãos, mas a depender do estado da
superfície e habilidade do aplicador, podem ser necessárias mais demãos
para se atingir o resultado desejado.

Emulsão vinílica, microbicidas não-metálicos, aditivos e água. Produto
classificado conforme NBR 11702:2010 - Tipo 4.8.4.

APLICAÇÃO

Indicada para a reparação de chapas metálicas, máquinas e outros tipos de superfícies que necessitem
de grandes correções. Indicada, também, na marmoraria como cola de peças e cubas. Apresenta elevado
poder de enchimento, alta resistência e rigidez, secagem rápida e ótima aderência.

Deve ser aplicada com espátula, em camadas finas e sucessivas na superfície que deseja corrigir. Após a
secagem, lixar para eliminar as imperfeições e os excessos.

COMPOSIÇÃO

DILUIÇÃO

Resina de poliéster e cargas minerais.

Pronta para uso.

SECAGEM

RENDIMENTO

Ao toque: 20 a 30 minutos.

Para Lixamento: 20 a 30 minutos.

Varia com o tipo de aplicação.

COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS

INDICAÇÃO
Indicada para impermeabilizar, proteger, decorar e realçar superfícies externas e internas de pedra, telha e tijolos. Produto de secagem
rápida, boa aderência e alto brilho.

APLICAÇÃO
Pode ser aplicada com rolo de lã, pincel ou pistola. São suficientes, geralmente, de duas a
três demãos, mas a depender do estado da superfície e habilidade do aplicador, podem ser
necessárias mais demãos para se atingir o resultado desejado.

COMPOSIÇÃO

INDICAÇÃO

Resina acrílica e hidrocarbonetos aromáticos.

Indicada para nivelar e uniformizar superfícies internas de alvenaria, corrigindo pequenas imperfeições. Produto de fácil
aplicação, ótimo poder de enchimento, secagem rápida, consistente e fácil de lixar.

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

APLICAÇÃO

até 50% de
Thinner 107 ou 207.

Ao toque: 1 a 2 horas.
Entre demãos: 3 a 4 horas.
Final: 24 horas.

Lata (18 litros):
até 55 m2 por demão.

Pode ser aplicada com espátula e desempenadeira de aço. São suficientes, geralmente, de duas a três demãos, mas a depender
do estado da superfície e habilidade do aplicador, podem ser necessárias mais demãos para se atingir o resultado desejado.

COMPOSIÇÃO
Emulsão à base de acetato de polivinila modificada, cargas minerais inertes, microbicidas não-metálicos, aditivos
e água. Produto classificado conforme NBR 11702:2010 - Tipo 4.7.2 - NBR 15348.

DILUIÇÃO

SECAGEM

RENDIMENTO

Pronta para uso.

Ao toque: 1 hora.
Entre demãos: 3 a 4 horas.
Final: 12 horas.

Euroflex Galão (5,4 kg): até 10,8 m2 por demão.
Euroflex Lata (32 kg): de 40 a 60 m2 por demão.
Eurocor Balde (27 kg): de 40 a 60 m2 por demão.

INDICAÇÃO
Indicado para facilitar e agilizar o trabalho de limpeza e a remoção de tintas e vernizes alquídicos em superfícies
de metal, madeira e cerâmica. É um produto de fácil aplicação com resultado extremamente rápido.

APLICAÇÃO
Pode ser aplicado com trincha ou pincel. São suficientes, geralmente, de uma a duas demãos, mas a
depender do estado da superfície e habilidade do aplicador, podem ser necessárias mais demãos para se
atingir o resultado desejado.

COMPOSIÇÃO
Solventes clorados, hidrocarbonetos, álcoois, ésteres, éter celulósico e parafina. Não contém
benzeno. Produto classificado conforme NBR 11702:2010 – Tipo 4.7.4

DILUIÇÃO
Pronto para uso.

TEMPO
DE REAÇÃO
Esperar agir
por 15 minutos.

RENDIMENTO
Quarto (900 g):
até 1,3 m2 por demão.

AUXILIARES

SISTEMAS DE PINTURA

THINNER 107 - VERSÁTIL
Indicado como dissolvente redutor para
tintas, vernizes e também como agente de
limpeza de peças e ferramentas.

THINNER 207 - EXTRA
EMBALAGENS
• 500 ml • 900 ml
• 5 l • 18 l • 200 l

Indicado como dissolvente redutor para tintas,
vernizes, lacas seladoras, primers e também como
agente de limpeza de peças e ferramentas.

APLICAÇÃO

COMPOSIÇÃO

Deve ser adicionado aos poucos sob constante agitação
para que se obtenha uma solução homogênea.

Solventes oxigenados, hidrocarbonetos, álcoois e ésteres. Produto
classificado conforme NBR 11702:2010 – Tipo 4.7.7 .

EURORRÁS - AGUARRÁS MINERAL
Indicado para diluição de esmaltes e vernizes sintéticos, tintas a óleo, fundos
para metais e complementos à base de resinas alquídicas. Eficiente também
na limpeza dos equipamentos de pintura.

APLICAÇÃO
Deve ser adicionado aos poucos e sob constante agitação para que se
obtenha uma solução homogênea.

COMPOSIÇÃO
Hidrocarbonetos alifáticos. Produto classificado conforme NBR
11702:2010 – Tipo 4.7.7.

EMBALAGENS
• 500 ml • 900 ml • 5 l

ADESIVO DE CONTATO

COLA BRANCA PVA

Há meio século a Norcola disponibiliza aos profissionais da
marcenaria o tradicional Adesivo de Contato Norcola. Ao longo de
todos esses anos esta parceria se consolidou através da confiança e
da qualidade do produto, levando o nome NORCOLA a ser sinônimo
de cola. Além das aplicações na marcenaria, também é usado em
inúmeras aplicações nas indústrias de calçados, automobilística
e construção civil, fazendo do adesivo de Contato Norcola um
produto extremamente versátil.

Amplamente conhecida como “cola branca” é extremamente
versátil e tem aplicação em diversos campos da indústria, oficinas
de artesanato, escritórios, em casa e na escola. Na marcenaria é
imprescindível, principalmente na montagem e fixação de peças vários tipos de sambladura - proporcionando resistência e rigidez
às junções de madeira.

APLICAÇÃO
Deve ser aplicada com espátula dentada, em cada superfície,
uma ou mais camadas. Espere o solvente evaporar,
junte, cuidadosamente, as partes e prense bem. O tempo
de evaporação depende das condições atmosféricas,
temperatura e umidade. Verifique se este tipo de adesivo é
adequado ao serviço e compatível com os materiais a colar.

INDICAÇÃO
Indicada para colagens de grande resistência. Extremamente versátil, encontra
aplicação nas indústrias, oficinas de artesanato, escritórios e principalmente na
marcenaria, onde é empregada na montagem e fixação de peças de móveis.
É indicada para madeiras, laminados decorativos, papel, papelão, tecidos e
diversos materiais porosos com excelentes resultados.

COMPOSIÇÃO
Solução de policloropreno e resinas sintéticas em solventes
aromáticos, pigmentos, solventes alifáticos e ésteres.

EMBALAGENS
Norcola:
• 200 g • 750 g • 2,8 kg • 14 kg
Norcola Branca:
2,8 kg

Ideal para
laminados e
folheados de
madeiras claras.

APLICAÇÃO
Aplique uma farta camada em uma das superfícies a serem coladas, junte-as
imediatamente, prense bem e deixe assim até a completa secagem do produto.

COMPOSIÇÃO
Dispersão aquosa de acetato de polivinila, glicóis, plastificantes, aditivos e água.

ARMAZENAMENTO
Armazenar em lugar arejado, seco, protegido do sol, longe de fontes de calor,
de alimentos, de agentes oxidantes e de agentes infecciosos. Temperatura de
armazenagem: de 10 a 35º C. Manter o produto na embalagem original.

RENDIMENTO
• 500 g • 1 kg • 5 kg
• Norfix: 100 até 200 g/m2
• Norcofix: 150 até 250 g/m2
Variando com o tipo de superfície, método de aplicação e habilidade do aplicador.

CONDUTORES ELÉTRICOS

CONDUTORES ELÉTRICOS

CLASSE 5

EXTRAFLEXÍVEIS

EXTRADESLIZANTES

Classificação dada ao cabo mais flexível existente no
mercado para aplicações residenciais e industriais. Somente
quem usa cobre de elevado índice de pureza consegue
fabricar cabos ‘CLASSE 5’, o que reforça a alta confiabilidade
e qualidade dos produtos .

Facilidade na instalação, principalmente nas curvas, redução
do esforço no puxamento, redução do tempo de instalação,
melhor encaixe dos cabos nas conexões em tomadas e
interruptores.

Facilidade na instalação do produto
em eletrodutos e conduítes.

ANTICHAMAS

DUPLA CAMADA

Resistência à propagação de chamas e autoextinção do
fogo, devido ao isolamento especial tipo BWF.

Os cabos extraflexíveis Norflex, nas seções de 1,50mm²
até 10,00mm² têm como isolação dupla camada de PVC,
promovendo maior proteção e muito mais segurança.

CABOS NORFLEX EXTRAFLEXÍVEL
INDICAÇÃO

COMPOSIÇÃO

Os cabos NORFLEX EXTRAFLEXÍVEL são
recomendados para instalações internas de
luz e força em prédios residências, comerciais,
industriais e outros, em circuitos de distribuição
e em circuitos terminais, oferecendo maior
segurança por serem do tipo BWF (resistentes
à chama).

Formado por fios de cobre nu, eletrolítico, de têmpera
mole e encordoamento classe 5 (extraflexível). Isolado
em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) tipo
BWF, com características especiais para não propagação
e autoextinção do fogo (antichamas), classe térmica
70ºC.

NBR NM 247-3
47-3

NORMAS
BÁSICAS
APLICÁVEIS

Seção nominal
mm²

Classe
Encor.

1,5

C5

1,5

0,7

3,1

19

100

1.200

NBR NM 247-3
e NBR 280 da
ABNT/Mercosul.

2,5

C5

1,9

0,8

3,8

30

100

1.000

4

C5

2,4

0,8

4,2

44

100

700

6

C5

3,0

0,8

4,9

61

100

500

10

C5

3,9

1

6,3

106

100*

300

TENSÃO

Diâmetro nominal Espessura nominal Diâmetro externo
do condutor (mm)
isolação (mm)
nominal (mm)

Peso Líquido
nominal (Kg/Km)

Cores

Acondicionamento (m)
Rolo
Carretel

Para tensões 450 / 750 V.

CORDÕES PARALELOS
NORFLEX EXTRAFLEXÍVEL

NBR NM 247-5

APLICAÇÃO

COMPOSIÇÃO

Os CORDÕES PARALELOS NORFLEX
EXTRAFLEXÍVEL são indicados na alimentação
de aparelhos eletrodomésticos, ligações
internas aparentes, extensões, luminárias e
aparelhos portáteis.

Formado por fios de cobre nu, eletrolítico, de têmpera mole
e encordoamento classe 5 (extraflexível). Isoladas, duas
veias dispostas em paralelo, com Composto Termoplástico
Polivinílico (PVC) tipo BWF, com características especiais
para não propagação e autoextinção do fogo (antichamas),
classe térmica 70ºC.

TENSÃO
Para tensões nominais até 300 V.

NORMAS
BÁSICAS
APLICÁVEIS
NBR NM 247-5
e NBR 280 da
ABNT/Mercosul.

Seção nominal
mm²

Classe
Encor.

Diâmetro nominal Espessura nominal Diâmetro externo
do condutor (mm)
isolação (mm)
nominal (mm)

Peso Líquido
nominal (Kg/Km)

2 x 0,5

C5

0,95

0,8

5,1

16

100

1.000

2 x 0,75

C5

1,15

0,8

5,5

25

100

---

2x1

C5

1,3

0,8

5,8

33

100

---

2 x 1,5

C5

1,55

0,8

6,3

43

100

700

2 x 2,5

C5

2,0

0,8

7,2

63

100

500

Cores

Acondicionamento (m)
Rolo
Carretel

