
                                                  
 
 

LINHA DE SPRAYS PREMIUM LUKSCOLOR 

  
 
A LUKSCOLOR apresenta sua primeira linha de sprays. São oito novos produtos, desenvolvidos 
para os mais diversos tipos de superfícies, com dezenas de cores e três acabamentos: 
brilhante, fosco e metálico.  Além dos produtos de acabamento, a LUKSCOLOR também 
disponibiliza em spray, vernizes, seladora para madeira, lubrificante e fundos específicos para 
preparação de superfície. Todos os produtos são assegurados com o selo “Premium” de 
qualidade. 
 
A linha completa para uso decorativo, artístico e profissional chegou ao mercado em março 
deste ano. De uso extremamente simples, facilita a aplicação, já que dispensa rolos e pincéis. 
 
Lukscolor Spray Premium Multiuso 
O Lukscolor Spray Premium Multiuso é uma tinta indicada para aço, ferro, madeira, alvenaria, 
gesso e cerâmica, para ambientes externos e internos. Sua fórmula garante secagem rápida e 
alta resistência ao sol e à chuva. Disponível em três acabamentos: metálico (dez cores), 
brilhante (21 cores) e fosco (duas cores).   
 
Lukscolor Spray Premium Metalizada 
O Lukscolor Spray Premium Metalizada valoriza as superfícies de gesso, madeira, cerâmica, 
papel e metal. São dez cores metálicas, seis delas para ambientes internos e quatro para 
externos.  
 
Lukscolor Spray Premium Alumínio 
Para cobrir superfícies de alumínio anodizado ou não polido, o lançamento é o Lukscolor Spray 
Premium Alumínio, desenvolvido especialmente para a pintura de portas, grades, portões, 
janelas e esquadrias. O produto é resistente às intempéries e pode ser encontrado em três 
opções de acabamento: metálico (três cores), brilhante (uma cor) e fosco (uma cor). 
 
Lukscolor Spray Premium Madeira & Móveis  
Desenvolvido para o uso em madeiras, o Lukscolor Spray Premium Madeira & Móveis é um 

verniz com duplo filtro solar. Pode ser aplicado em portas, janelas, móveis, tampos de mesa, 

componentes de lancha e outros objetos em ambientes externos e também internos. Sua 

fórmula especial garante proteção contra os raios ultravioleta, além de ser resistente à água e 

abrasão. Disponível nas tonalidades imbúia, mogno e natural, nos acabamentos fosco e 

brilhante.  

 

Seladora Spray Premium Lukscolor  

Para complementar a aplicação de Spray Lukscolor em madeiras, a empresa também lança a 

Seladora Spray Premium Lukscolor, na cor natural. 

 

Lukscolor Spray Premium Luminosa 

Para dar um efeito luminoso em trabalhos escolares, vitrines, decoração e artesanatos em 

geral, o lançamento é o Lukscolor Spray Premium Luminosa. A tinta pode ser usada em 



                                                  
madeira, ferro, gesso, papel, vidro, isopor e folhas, exclusivamente em ambientes internos, e 

brilha sob a luz negra.  

 

Lukscolor Spray Premium Alta Temperatura 

O Lukscolor Spray Premium Alta Temperatura resiste até 600° C. A tinta é indicada para 
aplicação em partes externas de objetos ou superfícies metálicas que serão expostos a altas 
temperaturas como escapamentos de motos, chaminés, lareiras e partes externas de 
churrasqueiras e fogões.    
 
Lukscolor Spray Premium Lubrificante 
O Lukscolor Spray Premium Lubrificante repele a umidade, evita a ferrugem, facilita a 
remoção de parafusos e porcas, lubrifica e protege dobradiças, ferramentas, rolamentos, 
fechaduras, motores, máquinas, brinquedos e utensílios domésticos em geral. Sua composição 
não ataca a pintura e não danifica plásticos e borrachas. 
 
SOBRE A LUKSCOLOR 
Fundada em 1989, a LUKSCOLOR é uma empresa brasileira, focada no segmento premium de 
tintas e acessórios para pintura. É a única fabricante brasileira de tintas que faz parte do Color 
Marketing Group (associação que reúne profissionais de todo o mundo e que tem papel 
importante em ditar tendências de cores para vários segmentos), podendo, assim, orientar e 
manter informados seus consumidores, revendedores e profissionais sobre tendências, 
materiais e efeitos especiais de pintura. A empresa criou, em 2001, o Espaço Lukscolor, que se 
tornou centro de referência em tintas no mercado brasileiro e internacional. Trata-se de um 
ambiente multifuncional para dar suporte a arquitetos, pintores, decoradores, revendedores e 
para o público em geral. 
 
LUKSCOLOR  
www.lukscolor.com.br 
Av. Indianópolis, 667, tel. (11) 5087-9300 
 
 

Informações para a imprensa:  
Sobral Comunicação 
Tel.: (11) 3060-9800  
sobral@ssobral.com.br  
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