Vídeo de Aplicação
de Metallic Paint

Vídeo de Aplicação
de Metallic Texture

Vídeo de Aplicação
de Effect Activator
Blue e Green

Vídeo de Aplicação
de Effect Rust

Use o seu smartphone para digitalizar estes tags.
Obtenha a aplicação gratuita em http://gettag.mobi

Metallic Paint Collection
enriquece os espaços, tornando-os
sofisticados e modernos
IDEAL PARA:
Área residenciais · Recepções · Restaurantes · Lojas ·
Áreas de lazer · Teatros · Escritórios

criar

Veja grátis os vídeos das aplicações!

ImportADOr/DISTRIBUIDOR:

CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.
Avenida de Dom Mendo, nº 831 • Apartado 1008 • 4471-909 Maia • Portugal
Tel +351 229 405 000 • Fax +351 229 485 661
www.cin.pt • customerservice@cin.pt
Fabricante:

Modern Masters Inc. • Sun Valley, CA • E.U.A.
Fabricado em E.U.A. • ©2012, Modern Masters Inc.

modernmasters.eu

com Modern Masters

0CFOL 00MM 10 • 07/2014 • € 0,08 (IVA não incluído)

Criar sofisticados
acabamentos metálicos

Modern Masters é a primeira escolha em acabamentos metálicos à base de água
Durante mais de 50 anos, Modern Masters centrou-se na produção de acabamentos metálicos decorativos à base de água. Estes produtos inovadores são de fácil aplicação e
amigos do meio ambiente. Os produtos Modern Masters estão presentes em alguns dos edifícios mais emblemáticos do mundo. Se desejar acabamentos com a suave elegância
de metais envelhecidos, aspecto moderno de brilho metálico, assim como a obtenção de efeitos decorativos sobre qualquer superfície, Modern Masters tem o produto!

Metallic

Óxidos e Patinas

Metallic Paint são pinturas com aspecto metálico de base aquosa,
fáceis de aplicar e extremamente versáteis, adequadas tanto para
os projectos de bricolage domésticos, como para aplicações de
grandes dimensões. Estas pinturas não perdem o brilho ao longo
do tempo e oferecem uma excelente cobertura. A aplicação pode
ser feita à trincha, rolo ou à pistola.

Efeitos Oxidados – O sistema Effect combina a arte antiga
das patinas com a tecnologia moderna das tintas, através dos
Effect Paint e dos activadores Effect Activator. Criar aspectos
intemporais e distintos com efeito de ferrugem, patina verde ou
azul é uma questão de minutos.

Paint

X025
Snowflake

Z550
Silver

X018
Nickel

Effect

Metallic

Texture

Metallic Texture é utilizado para criar efeitos com textura
brilhantes em paredes e tectos em interior. Este revestimento
acrílico, que se aplica à espátula, é o complemento perfeito
para os acabamentos Metallic Paint. Estes produtos são
duradouros, resistentes à água, fungos e humidades, e têm
excelente aderência em qualquer suporte previamente tratado.

A639
Pale Gold

X034
Pharaoh’s Gold

X002
Olympic Gold

X004
Blackened Bronze

R667
Copper

X035
Antique Bronze

X020
Statuary Bronze

X001
Steel Gray

X021
Black Pearl

Efeito de Cobre
com Effect Green

Efeito de Ferrugem
com Effect Rust

Efeito de Bronze
com Effect Blue

Z550
Silver

X018
Nickel

A639
Pale Gold

X034
Gold

R667
Copper

X035
Antique Bronze

X020
Statuary Bronze

X004
Blackened Bronze

