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Selo de “Alta Opacidade” e melhor aplicabilidade 

Nova fórmula de XT Cryl 100 com melhor opacidade  

 

A CIN, marca portuguesa e líder ibérica no mercado de tintas e vernizes, apresenta a nova 

fórmula de XT CRYL 100, uma tinta 100% acrílica ideal para a protecção e decoração de 

fachadas. Reconhecida por uma boa aplicabilidade, XT CRYL 100 foi alvo de uma melhoria de 

formulação no que diz respeito à sua viscosidade, conseguindo agora melhores resultados em 

todas as características, especialmente no que respeita à opacidade, tendo por isso merecido o 

selo de “Alta Opacidade”. 

A nova fórmula de XT CRYL 100 apresenta um aumento da viscosidade a elevadas tensões de 

corte, o que implica uma melhor aplicabilidade do produto a rolo. A viscosidade em repouso é 

também superior, assim como a viscosidade a tensões de corte mais baixas, que aumentam, 

melhorando, assim, o espalhamento e nivelamento da tinta e, por conseguinte, a sua 

opacidade. 

Com uma excelente relação qualidade/preço e disponível em cores pastel e médias, XT CRYL 

100 é uma tinta aquosa lisa mate de fácil aplicação e boa opacidade, que apresenta uma boa 

resistência às agressões provocadas pelos agentes atmosféricos, uma boa durabilidade em 

exterior e resistência ao desenvolvimento de fungos e algas. 
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Sobre a CIN: 

Com mais de 100 anos de experiência no mercado de tintas e vernizes, a CIN é líder de mercado na Península 
Ibérica. Apresenta um volume de negócios consolidado de 238 milhões de euros, em 2018, é o 16º maior fabricante 
europeu de tintas* e o 48º a nível mundial**. 
A CIN está presente nos três principais segmentos de mercado (Construção Civil, Indústria e Protecção 
Anticorrosiva), contando com cerca de 1.400 colaboradores em mais de 15 países, com presença directa em 
Portugal, Espanha, França, Polónia, Turquia, Angola, Moçambique, África do Sul e México; e exportando para vários 
mercados da Europa Central, América Latina e África. 
 
Para mais informações: www.cin.com / deco.cin.com 
 
* European Coatings Journal, Maio de 2019 
** Coatings World Top Companies Report, Julho de 2018 
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