
Revestimentos 
para parede

A solução decorativa para todas as suas necessidades

Idéias fortes para um mundo sustentável

Uma linha completa de revestimentos para paredes interiores que 
podem ser pintados
Oferecemos uma linha completa de revestimentos para paredes interiores em tecidos e não tecidos. Produzidos em 
fibra de vidro, podem ser pintados e são utilizados para proteção e decoração de paredes e tetos. Nossos produtos 
são indicados para novas construções (sua alta resistência mecânica impede o aparecimento de trincas) e reformas 
(cobre facilmente irregularidades nas paredes).

Desenvolvemos um revestimento que proporciona um toque suave ao tecido tornando o nosso produto fácil de 
aplicar e manusear.(CleanAir, Mold X, Thermal, Acoustic).

Novelio® fornece a solução com um 
produto de alto desempenho
Especificações
•   Proteja suas paredes com um produto decorativo em áreas de tráfego intenso
•    Renova rapidamente paredes e tetos antigos

Benefícios
•  Para o usuário final: proteção duradoura de paredes e tetos, promove

o bem estar
• Para o aplicador: desempenho e facilidade na instalação

Revestimentos para paredes decorativos, resistentes 
e suaves ao toque assim são todos os produtos da 
linha Novelio®

•  Reforça paredes delicadas
•  Resiste a abrasão e ao impacto
•   Cobre perfeitamente trincas



Passos para a aplicação
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Preparação da parede
•  A parede deve estar limpa (sem sujeira, poeira ou graxa), seca e nivelada

Preparação da parede
1 Corte o revestimento Novelio® de acordo com a altura da parede + 10 cm
2 Aplique a cola vinílica homogeneamente na parede com auxílio de um rolo (~ 250 g/m2, ± 10%)
3 Aplique o revestimento na parede e fixe-o com auxílio de uma espátula de plástico ou rolo limpo
4 Posicione o tecido a ser aplicado borda com borda àquele já aplicado
5 Repita os passos 1, 2, 3 e 4 até completar a superfície a ser revestida
6 Corte as sobras com uma faca
7 Aplique a primeira camada de tinta acrílica (250 g/m2, ± 10%) quando o produto estiver seco
8 Aplique a segunda camada de tinta acrílica (150 g/m2, ± 10%) quando a primeira demão estiver seca
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