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De baixo cheiro e rápida secagem

CINÁQUA PRO 600 garante máxima opacidade em
superfícies interiores
A CIN, marca portuguesa e líder ibérica no mercado de tintas e vernizes, apresenta CINÁQUA
PRO 600, uma tinta aquosa mate destinada à pintura de paredes interiores, cuja fórmula com
aditivos reológicos de última geração apresenta uma maior viscosidade, o que se traduz num
maior débito de tinta a cada passagem do rolo sobre a superfície a pintar e uma opacidade
reforçada.
Especialmente adequada para a
pintura de paredes interiores,
CINÁQUA PRO 600 é também
recomendada para a aplicação
directa em superfícies interiores
de gesso cartonado, fácil de
aplicar e com excelente opacidade.
Resultados comprovados!
Além disso, a fórmula de CINÁQUA
PRO 600 está também certificada
com a Classificação de Reacção ao Fogo, apresentando a classe A2-s1, d0, de acordo com a
norma EN 13501-1, e com a Classificação de “Qualidade do Ar Interior”, segundo a
regulamentação Francesa com A+.
O odor reduzido de CINÁQUA PRO 600, aliado à rapidez de secagem, tornam-na particularmente
adequada para remodelações de espaços habitados ou em utilização. A emissão de substâncias
voláteis que afectam a Qualidade do Ar Interior é muito reduzida em CINÁQUA PRO 600, como
atesta a classificação máxima (A+) obtida nos ensaios realizados em laboratórios independentes.
Com estas recomendações, CINÁQUA PRO 600 merece a confiança dos profissionais e está
disponível numa oferta de 24 cores essenciais.
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,
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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 2019
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