CATÁLOGO DE

PRODUTOS
E CORES

QUEM SOMOS
Fundada em 1991 na cidade de Curitiba, a
Artgran fornece materiais de revestimentos
para a construção civil e serviços de aplicação
e execução em obras no Paraná e em outros
estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
São Paulo e Rio de Janeiro.
Há 25 anos, com indústria própria, a Artgran
oferece serviços de qualidade com mão de obra
especializada a preços acessíveis e garantia de
durabilidade em seus produtos, utilizando matéria-prima selecionada.

FABRICAÇÃO
PRÓPRIA
DE TINTAS E
REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS
Estes revestimentos possuem hidrorrepelência, excelente
resistência aos agentes químicos e atmosféricos. São
laváveis e permitem a respiração do substrato, evitando
a formação de bolor internamente.
Permitem o uso sobre alvenarias, concretos, gessos,
fibrocimentos, aglomerados, madeiras e outros.

TEXTURART

GRAFIART

Rolo de espuma fino ou
médio, ou rolo de poliéster.

Desempenadeira de aço inox
e desempenadeira de PVC.

Fino 1,5kg/m²
Médio 1,7kg/m²
Grosso 1,9kg/m²

Fino 3kg/m²
Tradicional 3,5kg/m²

ETRUSCART

RUSTART

Pistola de projeção
Sharpshooter, compressor de
ar e desempenadeira de PVC.

Desempenadeira de aço inox
e desempenadeira de PVC.

Médio 2,5kg/m²
Grosso 3kg/m²

Tradicional 4kg/m²

ARTGEL

PARA ACABAMENTO
ENVELHECIDO

Após a aplicação e cura de um dos
revestimentos Artgran, passar Artgel
na cor desejada em uma demão, com
pincel macio ou rolo de lã. O efeito
de envelhecimento obtém-se com o gel
ainda úmido. Com uma espuma ou pano
limpo e umedecido esfregue para retirar
o excesso de gel. Quanto mais gel for
retirado, mais clara será a coloração
obtida. Artgel vem pronto para uso.
Não é recomendada a diluição.
Por demão 0,2kg/m²

ESPATULART

SELART

Desempenadeira de aço inox,
rolo de textura, brocha, espátula
e outros (Variável devido ao
acabamento desejado).

Desenvolvido para o mascaramento e
selagem do substrato. Deve ser aplicado
antes do revestimento final.
Sua função é aumentar a proteção contra
a umidade, uniformizar a absorção e
melhorar o ancoramento. Selart pode
ser aplicado com rolo de lã, espuma ou
trincha e vem pronto para aplicação na
cor do revestimento final.

Pistola de projeção
Sharpshooter e compressor
de ar.

Fino 2,5kg/m²
Tradicional 3kg/m²

Equipamentos utilizados

FLOCART

Consumo estimado

Fino 2kg/m²
Médio 2,5kg/m²
Grosso 3kg/m²

Por demão 0,25kg/m²

SELART ESPECIAL
Ideal para pintura de surperfícies já com
Grafiart, Texturart ou outro revestimento.
Também é recomendado para pintura
de superfícies ásperas como chapisco
e reboco. Selart especial é uma opção
econômica para muros, paredes de
divisa e barracões industriais. Pode ser
aplicado com rolo de lã, espuma ou
trincha. Não é recomendada a diluição.
Por demão 0,25kg/m²

CORES
Pela seleção de cores dos revestimentos, é possível
criar o efeito desejado para o seu ambiente.
Com o atendimento e a experiência da Artgran é
mais fácil e rápido encontrar a combinação perfeita.
São mais de 400 cores expostas em nosso
showroom, separadas por categorias, a sua escolha,
além das 2.000 cores desenvolvidas pela Artgran
Revestimentos. Consulte-nos!

Nota: Neste catálogo, colocamos à sua disposição nossas cores
padrão, podendo ocorrer pequenas variações de tonalidade de um
lote para outro por motivos inerentes à fabricação.
As cores indicadas com , e estão sujeitas a um leve desbotamento
e a alterações de custo, devido aos pigmentos especiais.

CZ.914
Montanha Rochosa

MR.801
Castor

CZ.913
Folhas de Outono

CZ.909
Árvore Seca

VD.010
Concreto Suave

VD.012
Branco Argila

BG.722
Areia

VD.031
Mostarda

MR.808
Caramelo

MR.804
Castanho

BG.736
Camurça

MR.825
Castor Suave

MR.823
Âncora

MR.827
Nozes

RO.312
Champagne

CZ.908
Centeio

CZ.902
Branco Gelo

AM.604
Marfim

BG.704
Branco Sereno

CZ.910
Cocada

BG.713
Palha Verão

CZ.916
Ouro Branco

CZ.901
Ágata

BG.717
Berilo

LJ.501
Laranja Intenso

LJ.504
Laranja Citrus

LJ.502
Barcelona

RO.309
Pêssego

MR.830
Rosa Antigo

AM.615
Amêndoa

LJ.505
Laranja

AM.621
Amarelo Ouro

AM.609
Sol

AM.623
Amarelo

AM.601
Luz do Dia

BG.701
Pérola

VM.401
Carmim

VM.406
Tomate Seco

VM.408
Goiaba

VM.404
Terracota

VM.402
Ferrari

VM.414
Telha

LS.209
Berinjela

LS.210
Groselha

RO.318
Pink

LS.207
Manacá

LS.212
Flor de Lis

VM.419
Talismã

VD.005
Concreto

VD.021
Verde Folha

VD.014
Primavera

AZ.127
Pacífico

CZ.917
Cinza Escuro

AZ.113
Azul

VD 017
Verde Bandeira

VD.033
Fortuna

VD.039
Verde Limão

VD.037
Verde Água

VD.069
Menta

VD.072
Erva Doce

MR.806
Marrom Café

CZ.921
Preto

MR.809
Passas ao Rum

CZ.919
Cinza Claro

CZ.918
Cinza Médio

CZ.904
Branco BR

AZ.110
Laguna

AZ.111
Celeste

AZ.107
Azul Bali

AZ.135
Hortência

AZ.102
Azul Real

CZ.903
Branco Neve

TINTAS
Além dos revestimentos e massas para pintura,
desenvolvemos uma linha completa de tintas à base
de água. Seguindo a tendência mundial, estas tintas
possuem baixo COV, sendo assim, mais seguras
para quem aplica e melhores para o meio ambiente.
Com nosso leque de cores e sistema tintométrico
próprio, será fácil encontrar a cor que você procura
dentre mais de mil opções.
Venha conferir!

USO INDICADO

RENDIMENTO

A QUALIDADE
QUE VOCÊ JÁ CONHECE
AGORA EM TINTAS

12m²/L a
20m²/L por
demão

8m²/L a 14m²/L
por demão

7m²/L a 12m²/L
por demão

12m²/L a
20m²/L por
demão

Massa acrílica ou massa corrida, repintura, reboco, blocos de concreto, gesso,
fibrocimento e revestimentos acrílicos como Grafiart e Texturart.

INTERIOR E EXTERIOR

12m²/L a 20m²/L
por demão

Madeira e metal.

8m²/L a 14m²/L
por demão

18m²/L a 21m²/L
por demão

Piso cimentado,
cimento
queimado,
repintura e blocos
de concreto.

Massa acrílica ou
massa corrida,
repintura, reboco,
blocos de
concreto, gesso,
fibrocimento e
revestimentos
acrílicos como
Grafiart e
Texturart.
INTERIOR

IMPERMEABILIZANTES
MasterCril Acrílico à base de solvente. Acabamento brilhante.
AquaMaster Acrílico à base d’água. Acabamento acetinado.

MASSAS
PARA PINTURA
Massa Acrílica
Massa Corrida
Massa Preenchimento
Massa Preenchimento Acrílica

CUIDADOS
NA APLICAÇÃO
INFILTRAÇÃO
É a causa mais frequente da deterioração dos revestimentos e tintas. Os pontos críticos que
devem ser observados são:
• Rodapés: a água “sobe” 30 ou 40cm de distância do solo por capilaridade, devido à
ineficiência ou inexistência de impermeabilização dos alicerces.
• Muros: por falta de proteção no topo, onde ocorre grande penetração de água das
chuvas. Observa-se também em muros de arrimo e floreiras devido à falta ou falha de
impermeabilização na face em contato direto com a terra.

REBOCO
Recomenda-se traço de até 1:8 e cura de no mínimo 28 dias. Deve estar seco, sem umidade
ou infiltrações de água. Não deve apresentar mofo, lodo ou bolor. Reboco não curado ou
com excesso de cal na argamassa geram manchas brancas no revestimento devido à alta
alcalinidade do substrato.

PRESENÇA DE BOLHAS
Este problema ocorre devido a uma infiltração gerada por trincas ou presença de água na
fundação. Remova as partes soltas, escove o pó e elimine toda a umidade, consertando
trincas e impermeabilizando a fundação. Retire todo o reboco que estiver danificado, refaça-o,
adicionando aditivos que o tornem impermeável.
O revestimento texturizado não substitui o tratamento da parede.

DESCASCAMENTO
Não aplique o revestimento sobre tintas ou outros revestimentos que estiverem soltando.
O descascamento acontece quando existe excesso de poeira na superfície. Para corrigir
recomenda-se raspar ou escovar a superfície até a remoção total das partes soltas ou mal
aderidas.

MOFO OU LODO
Aconselha-se fazer a limpeza da parede removendo mofo, lodo ou algas, utilizando água
sanitária e em seguida enxaguando-a abundantemente. Caso não resolva o problema com
esse procedimento, deverá ser feito um novo reboco.

TRINCAS
Em geral, são causadas por movimentos da estrutura. Para corrigir, recomenda-se abrir a trinca
e vedá-la corretamente. Pequenas fissuras causadas pela retração do reboco ou calfino não
interferem no desempenho dos revestimentos.

Antes de selar, verifique
os problemas existentes
na parede, uma vez
que esses não são
resolvidos somente
com a aplicação dos
revestimentos.
Os produtos Artgran
não permitem que a
água seja absorvida
pela parede, mas não
impedem que a água já
existente ou oriunda de
infiltração danifique o
revestimento aplicado.
Siga as dicas ao lado e
aumente a vida útil do
seu revestimento!
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