
RENOVAÇÃO DA PINTURA: 

Deverá ser feita quando a mesma apresentar desgaste devido às 

intempéries. Sugere-se que seja realizada pelo menos duas vezes ao ano 

(para móveis diretamente expostos ao sol e chuva). Caso os móveis 

estejam em áreas cobertas, podem ficar anos sem repintura. 

A Madesol possui em sua linha de acessórios os Kit’s para repintura dos 

móveis. 

O Kit Renovação da Pintura Madesol® contém:

- 400ml de Verniz Premium;

- 400ml de Stain Base D’Água Cor Mel ou Nogueira ;

- 2 flanelas pequenas;

- 2 flanelas grandes;

- 5 lixas;

- 1 par de luvas látex;

- 1 pincel;

- 1 chave allen para aperto de parafusos. 

MÓVEIS: RENOVAÇÃO DA PINTURA

DICA: Para tornar mais fácil o trabalho da pintura, faça-a em 

ambiente com temperatura abaixo de 20ºC, à sombra (jamais 

pintar em ambiente quente e/ou exposto ao sol).

1. Para lixar, o móvel deverá estar totalmente seco e frio (não pode 

estar quente devido à exposição solar). Passe a lixa suavemente, 

sempre no mesmo sentido.

2. Após a lixação, remover o pó com a flanela grande.

3. Coloque as luvas e umedeça a flanela menor com o Stain Base 

D’Água e passe-a uniformemente sob a superfície da madeira, ripa 

por ripa. O Stain vai dar cor (mel ou nogueira) à madeira.

4. Retire imediatamente o excesso do Stain com a outra flanela 

grande para uniformizar a cor.

...

Recomenda-se aguardar no mínimo 1 hora para seguir para o 2º 

Passo - Verniz.

1º Passo: Stain Base D’Água

5. Após aplicar o Stain Base D’Água em todo o móvel, a finalização da 

pintura será feita com o Verniz (incolor). 

6. Com o pincel, aplique o Verniz Premium uniformemente sob a 

superfície da madeira, ripa por ripa.

7. Aguarde no mínimo 8 horas (para que ocorra a secagem do verniz) 

para avançar para o próximo passo.

8. Repita o passo 6.

2º Passo: Verniz
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