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CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A
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LOJAS

ÁGUEDA             +351 234 648 490
AVEIRO             +351 234 310 490
BEJA             +351 284 324 716
BRAGA (loja 1)             +351 253 216 930
BRAGA (loja 2)             +351 253 624 761
BRAGANÇA            +351 273 323 892
CASTELO BRANCO            +351 272 320 110
CHAVES             +351 276 322 335
COIMBRA             +351 239 716 894
ÉVORA             +351 266 747 099
FARO             +351 289 805 871
GUIMARÃES             +351 253 523 926
LAGOA             +351 282 342 795
LAGOS             +351 282 769 892
LEIRIA             +351 244 825 481
LOULÉ             +351 289 389 533
MIRANDELA             +351 278 263 729
PORTALEGRE             +351 245 309 131
PORTIMÃO             +351 282 424 091
SANTARÉM             +351 243 332 675
SANTIAGO DO CACÉM           +351 269 826 142
VILA REAL             +351 259 323 414
VISEU             +351 232 425 022

GRANDE LISBOA
LISBOA / AV. BRASIL            +351 217 937 032
LISBOA /AV. INFANTE D. HENRIQUE     +351 218 363 600
LISBOA / BENFICA            +351 217 156 105
LISBOA / CARNIDE           +351 217 167 184
CASCAIS             +351 214 833 178
MONTIJO            +351 212 045 767
PAIVAS             +351 212 250 108
PALMELA             +351 212 334 555
PAREDE             +351 214 581 677
SETUBAL             +351 265 526 591
SINTRA             +351 219 251 080
MAFRA             +351 261 819 393
TORRES VEDRAS            +351 261 324 503

GRANDE PORTO
PORTO / ANTAS            +351 225 020 069
PORTO / CAMPO ALEGRE            +351 226 093 723
CUSTÓIAS             +351 229 546 516
FAMALICÃO            +351 252 312 165
LEÇA DA PALMEIRA            +351 229 942 590
MAIA             +351 229 405 000
MATOSINHOS             +351 229 350 785
S. JOAO MADEIRA            +351 256 829 858
VALONGO             +351 224 222 796
VILA DO CONDE            +351 252 681 080
VILA NOVA GAIA            +351 227 162 153

AÇORES
ANGRA DO HEROÍSMO            +351 295 213 413
HORTA/ FAIAL             +351 292 392 840
LAGOA             +351 296 960 363
PICO             +351 292 622 029
PONTA DELGADA           +351 296 653 609
POVOAÇÃO             +351 296 486 366
RIBEIRA GRANDE            +351 296 477 808
VALADOS             +351 296 682 610
VILA FRANCA DO CAMPO            +351 296 582 540

MADEIRA
CANIÇO             +351 291 936 608
FUNCHAL             +351 291 223 340
MACHICO            +351 291 967 960
PENTEADA             +351 291 742 295
PORTO SANTO             +351 291 984 334

ANGOLA
LUANDA / CÓNEGO            +244 222 011 499
LUANDA / SAMBA            +244 222 355 827
LUANDA / DEOLINDA RODRIGUES        +244 222 263 261
LUANDA / MORRO BENTO            +244 222 011 497
BENGUELA             +244 272 232 741
HUAMBO             +244 241 223 274
LOBITO             +244 272 225 398
VIANA             +244 222 011 498

MOÇAMBIQUE
MAPUTO             +258 21 409 166
MACHAVA             +258 21 748 012
MATOLA             +258 21 724 820
NAMPULA             +258 26 212 340 0C
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UMA OBRA-PRIMA 
DA NATUREZA EM 
SUA CASA

A madeira é um material cheio de personalidade, que envelhece com 
beleza e graciosidade. Com origem na Natureza, o soalho de madeira 
confere a uma divisão conforto e elegância, proporcionando um 
ambiente envolvente e acolhedor, onde se sente sempre bem-vindo. 
Pela dedicação ao seu bem-estar,  o soalho de madeira merece a sua 
atenção e estima. Sinais de desgaste são um pedido de cuidado: só 
assim conseguirá manter a sua beleza, resistência e durabilidade. Para 
prolongar e valorizar estas características únicas da madeira, a CIN 
dispõe de uma gama de vernizes especializada no tratamento deste 
tipo de soalhos.     

Todos os produtos 
DUROCIN estão 

identificados pelo símbolo 
“Naturalmente”, que 

reflecte o compromisso 
ambiental da CIN.

Como superfície 
sensível, o soalho de 
madeira requer 
alguns cuidados 
especiais. A CIN 
recomenda:

›    Capachos junto das 
portas exteriores e 
tapetes junto das 
entradas  das divisões 
interiores para evitar o 
transporte de areias;

›    Mobiliário sem 
bases pontiagudas;

›    Feltros 
protectores sob as 
pernas das peças de 
mobiliário;

›    Tapetes para 
proteger o soalho 
aquando da 
deslocação de  
objectos pesados; 

›    Cadeiras com 
rodas de borracha em 
vez de plástico duro; 

›    Evitar o uso de 
objectos pontiagudos 
como sapatos de 
salto alto;

›    Corte regular das 
unhas dos animais 
domésticos.

TECNOLOGIA 
AVANÇADA 
EM GAMA RENOVADA

Recentemente renovada, a gama DUROCIN apresenta um conjunto 
completo de soluções de qualidade e tecnologicamente inovadoras, 
concebidas com resinas de última geração para a protecção e decora-
ção de soalhos em madeira, conferindo-lhes flexibilidade, dureza e 
grande resistência à abrasão. A CIN conhece a diversidade de necessi-
dades dos soalhos de madeira e, por isso, tem à sua disposição um 
vasto conjunto de soluções, quer a finalidade seja um toque natural e 
subtil para uma habitação familiar ou a elevada resistência requerida 
para o pavimento de um espaço comercial movimentado.

A gama DUROCIN foi criada a pensar em profissionais, prescritores e 
particulares que querem o melhor cuidado para os seus soalhos. Os 
produtos da linha DUROCIN foram concebidos para, em perfeita 
articulação entre si, revelarem o melhor da madeira. 

De acordo com os fortes valores da CIN de 
respeito pela Natureza e pelo Meio 
Ambiente, os produtos DUROCIN foram 
reformulados e são agora mais amigos do 
ambiente, uma vez que a sua nova fórmula 
cumpre a legislação europeia em vigor 
referente aos limites de emissões de 
Compostos Orgânicos Voláteis e à limitação 
de utilização de determinados compostos 
tóxicos, como a n-metilpirrolidona (NMP).

Para um aconselhamento 
mais personalizado, 
dirija-se a uma loja CIN ou 
contacte o Customer 
Service da CIN (Serviço de 
Aconselhamento e 
Seguimento Técnico) 
através da linha azul 808 
253 253 ou do e-mail 
customerservice@cin.pt. 



NECESSIDADES DIFERENTES
TRATAMENTOS DIFERENTES

CONSELHOS DE 
UTILIZAÇÃO

›    A resistência à abrasão só é garantida após a secagem total da película 
(cerca de 5 dias). 

›   Sobre madeiras resinosas – ex: Iroko ou Teca – não se recomenda a 
aplicação de vernizes de base solvente pois podem atrasar ou mesmo 
impedir a secagem. 

›   Sobre pavimentos de madeira de densidade muito elevada (superior a 
1000 kg/m3) – ex: Ipê – devem ser aplicados vernizes de base solvente 
(77-100 e 77-020).

›   Sobre soalhos de densidade elevada (superior a 800 kg/m3) – 
ex: Sucupira, Tatajuba ou Wengê – deve ser realizado um teste 
antes da aplicação de vernizes aquosos. 

DUROCIN 2K CERA  
(77-020)   
Verniz poliuretano de base 
solvente bicomponente 
disponível em brilho cera.
Acabamento de alta qualidade 
para utilização em habitações ou 
espaços comerciais com elevado 
tráfego.

DUROCIN 2K WB 
(77-080 e 77-090) 
Verniz poliuretano aquoso 
bicomponente disponível em 
acetinado e mate.
Acabamento de alta 
qualidade para utilização em 
habitações ou em pequenos 
espaços comerciais.

� cheiro pouco intenso 
� boa resistência química e à abrasão
� recomendado para madeiras resinosas

� cheiro pouco intenso 
� secagem rápida (duas demãos num só dia)
� recomendado para madeiras resinosas

�  excelente resistência química e à abrasão 
�  recomendado para madeiras densas

�  excelente resistência química e à abrasão 
�  recomendado para madeiras densas

�  boa resistência química  
�  recomendado para madeiras densas

DUROCIN WB 
(77-175 e 77-185)
Verniz poliuretano aquoso 
monocomponente 
disponível em brilhante e 
meio-brilho.
Acabamento de média 
qualidade para utilização em 
habitações.

DUROCIN POLIURETANO 1K 
(77-100)
Verniz poliuretano de base solvente 
monocomponente disponível em brilhante.
Acabamento de média qualidade para 
utilização em habitações ou espaços 
comerciais com elevado tráfego.

DUROCIN BRILHANTE 
(77-200)
Verniz sintético uretanizado de base solvente 
monocomponente disponível em brilhante.
Acabamento económico para utilização em 
habitações.

A ESCOLHA ADEQUADA 
ÀS SUAS 
NECESSIDADES
O nível e o tipo de cuidados que um soalho de madeira exige depende 
muito do local onde se encontra, do desgaste a que está exposto e do 
resultado estético pretendido. É por isso crucial ter em conta as 
características dos vernizes DUROCIN a aplicar, tanto ao nível da 
resistência química e da resistência à abrasão como ao nível do brilho.

eferência no mercado de tintas e vernizes, as soluções 
únicas da CIN são fruto de anos de investigação que 
resultam em produtos que oferecem a mais elevada 

qualidade e o melhor rendimento para o interior e exterior da 
casa. Genuinamente portuguesa, desde 1917 que a CIN 
aposta na inovação, garantindo, nos dias de hoje, a sua 
posição como líder de mercado na Península Ibérica. 

BASE 
SOLVENTE

Os vernizes DUROCIN de base solvente 
destacam-se pela sua película durável 
de poliuretano, resistente à abrasão, ao 
desgaste do tráfego, aos solventes, 
detergentes  e  agentes  químicos  do-
mésticos. Estes produtos protegem a 
superfície da madeira e realçam a sua 
aparência.  

BASE 
AQUOSA 

Os produtos DUROCIN de base aquosa 
distinguem-se pelo seu baixo odor e 
por dispensarem o uso de diluentes, 
tornando a aplicação mais fácil e 
confortável. 
Estas características são particular-
mente vantajosas no envernizamento 
de espaços de habitação, uma vez que 
permitem uma reocupação mais rápida. 
Os vernizes de base aquosa não alte-
ram a cor da madeira mantendo o seu 
aspecto natural.

BASE SOLVENTEBASE AQUOSA

77-020 77-100 77-20077-080 77-090 77-175 77-185

Brilho Cera Brilhante BrilhanteBrilhanteSatinado

Residencial
elevada 

resistência

Residencial
elevada 

resistência

Residencial
elevada 

resistência
Residencial ResidencialEspaços 

comerciais
Espaços 

comerciais

Mate Meio
Brilho

Baixo 
cheiro * * **** *** *** ***

Secagem 
rápida * * ***** *** **** ****

Resistência 
química **** **** ******* *** ** **

Resistência à 

Utilização

abrasão **** **** **** *** *** **

Produtos de dois 
componentes.

Produtos de base 
aquosa


