AUTOMOTIVA-IMOBILIARIA-INDUSTRIAL-FERRAMENTAS

RESIDENCIAL
CORAL – METALATEX – EUCATEX – VAN BLASTER – LUKSCOLOR – NORTON - ATLAS
TIGRE - QUALIVINIL - MACHADO – MONTANA – TECH PAINT - COLORGIN

Linha completa de tintas acrílicas, esmaltes, piso, texturas, grafiato, gel
envelhecedor, reagentes, selador acrílico, massa corrida, massa acrílica, fundo para
galvanizado, fundo preparador de parede, tinta para gesso, massa para madeira,
esmalte a base de água, linha completa de tintas em spray...
Corantes líquidos, pó xadrez...
Isolante Térmico DURALFOIL (protege contra goteiras e diminui o calor)
Lixas água, madeira, massa, ferro, fitas em geral, fita antiderrapante, respiradores,
discos de desbaste, hookit, bear-tex, flap, aço inox...
Rolos de lã, poliéster, toda linha de pincéis, trinchas, extensores, desempenadeiras, e
acessórios em geral...
Selantes poliuretano, silicones, trava parafusos...
Stain semitransparente OSMOCOLOR, PENTOX, cupinicidas...
Syntéko, Resilack, Polisyn...
Thinner, água raz, querosene...
Vernizes para madeira c/ filtro solar, marítimo, tingidos, acetinados, foscos,
tingidores, veladura...

SISTEMAS TINTOMÉTRICOS:

CORAL

METALATEX

SUVINIL
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IMPERMEABILIZANTES
BRICOLAR- Tapa trinca, fita fix, tela poliéster para trincas, Mr.cryl...
HYDRONORTH - Resina multiuso para pedras em geral (b/ solvente e água) ...
OTTO BAUNGART - Vedacit, vedaprem parede, neutrol, bianco, compound, vedacit..
SIKA - Sika-top, sika chapisco, sika1, sikafill, impermur...
VIAPOL - Polimax, massa F12, manta asfáltica, fita multiuso, fuseprotec, KIESEY...

AUTOMOTIVA
3M – lixas e fitas automotivas, respiradores, protetores auriculares ...
FARBEN – lacas, sintéticos, catalisadores, verniz bi componente, complementos em
geral
LAZZURIL - sistema LAZZUMIX - linhas sintética, duco, poliéster, e PU fleet color
Linha completa de vernizes, catalisadores, primers, massas, ...
MAXI RUBBER – massa ultra light, primer rápido, massa rápida, cola plástica, resina
p/ laminação, manta de fibra de vidro, removedor pastoso, emborrachamento, ...
PÉROLA - Ceras e massas polidoras, cera Grand Prix , Carnu ,Pérola, ceras
coloridas...
SKYLACK – Lacas, pu, sintéticos, catalisadores, verniz bi componente
SOLVENTES – thinner poliéster, duco, redutor para sintético,...
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PRODUTOS DIVERSOS
ESCADAS DE FIBRA – ALUMINIO – AÇO GALVANIZADO – MADEIRA – FERRO:
COGUMELO – FIBERMAX – ALULEV – PURA VIDA – NOVOLETTO - TUBULAR
Ácido muriático, detergente para limpeza de pedras, limpa vidros, cloro...
Alicates, chaves de fenda , grifo , allen...
Aspersores, tesouras de poda, pás, rastelos, vassouras, esguichos, pulverizadores...
Brocas de aço rápido, widea...
Cadeados Fama, Papaiz...
Caixas de ferramentas, serrotes, cavaletes, veda rosca e adesivos em geral...
Colas de contato, Araldite, Durepoxi,tacos,madeiras em geral, trava parafusos...
Cordas torcidas e trançadas de várias medidas...
Discos refratários, diamantados, policorte, rebolos em geral, laminas de serra...
Espumas expansivas, lubrificantes, desingripantes...
Gesso rápido, cimento branco...
Lonas plásticas para forração, plástico bolha, papelão para forração, piso limpo...
Mangueiras de jardim e de alta pressão...
Martelos p/funilaria, borda plástica e de borracha...
Óleo de linhaça, cera de carnaúba, cera virgem, cera de abelha, parafina, goma laca..
Palha de aço, panos para limpeza, estopas...
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FERRAMENTAS ELETRICAS

BAMBOZZI - Máquinas de solda, moto esmeril
BLACK & DECKER – DE WALT – esmirilhadeiras, serras circulares p/ madeira,
lixadeiras orbitais, aspiradores, furadeiras, lixadeiras, ...
BOSCH – furadeiras, lixadeiras, politrizes da linha SKIL
folha e roçadeiras a gasolina, ...
KARCHER - Lavadoras de alta pressão residenciais e industriais, aspiradores, ...
MAKITA – serra mármore, furadeiras de impacto, parafusadeiras, esmirilhadeiras,
sopradores de ar, plainas, serras tico tico, serras circulares p/ madeira, marteletes,
tupias, lixadeiras orbitais, sopradores de folhas a gasolina, roçadeiras a gasolina,
LINHA A BATERIA...
TRAPP - aparadores, máquinas de cortar grama elétrica e a gasolina, roçadeiras
elétricas, linha de acessórios para jardinagem, pulverizadores, trituradores de folha e
forração...
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INDUSTRIAL
ARPREX – pistolas de pintura, tanques de pressão, válvulas, mangueiras, guarnições,
engate rápido, filtros de ar, sopradores, aerógrafos...
TECH PAINT - Esmaltes epóxi e poliuretano nos padrões RAL, MUNSEL, PANTONE...
TAPMATIC - Convertedores e desoxidantes de ferrugem...
SCHULTZ e PRESSURE - compressores de ar direto e com reservatório...
Mangueiras de jardim e de alta pressão...
Luvas de raspa, borracha , malha , malha emborrachada...
Lentes incolor e ray ban para óculos e máscaras de solda, óculos de segurança,
protetores faciais...
Equipamentos de segurança – cones, faixas zebradas, botinas, capacetes,
respiradores, cavaletes, correntes, trava-quedas...
Eletrodos, arames de solda e carbureto...
Alicates, chaves de fenda, grifo, Allen, trenas...

Não deixe de consultar nossos preços.

55 16 3371-8191
vendas@avenidatintas.com.br

orçamento@avenidatintas.com.br
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