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• Tintas látex foscas (NBR 15079)  • Vernizes (NBR 16211)  • Esmaltes (NBR 15494 e Lei Federal no 11.762/2008)  
• Massas niveladoras (NBR 15348) 

Produtos Avaliados:

Dados do Relatório Setorial nº 75. Validade: até 15/agosto/2022

Acesse www.tintadequalidade.com.br para conhecer as marcas que as empresas qualificadas comercializam.
São 244 marcas de tintas látex fosca (entre Econômicas, Standard, Premium, Super Premium e Especialidades),  80 
marcas de tintas látex semiacetinada, acetinada e semibrilho (entre Standard, Premium e Super Premium), 109 
marcas de massas niveladoras, 70 marcas de esmaltes sintéticos Standard e Premium/tintas a óleo e 31 marcas de 
vernizes de uso interior.

Estas empresas oferecem produtos de qualidade, nos quais você pode confiar.
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Fique atento ao Código de Defesa do Consumidor

Empresas não conformes

Veja abaixo quais são elas:

O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor estabelece 
que produtos em desacordo com as normas técnicas não 
podem ser colocados no mercado pelos fabricantes nem 
pelos revendedores:  
“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre 
outras práticas abusivas (...) colocar, no mercado de 

(De acordo com o Relatório Setorial Nº 75, válido até 15/agosto/2022) 

São consideradas não conformes as empresas que fabricam sistematicamente produtos 
que não atendem às especificações das normas NBR 15079 (tintas látex Econômicas, 
Standard, Premium e Super Premium), NBR 15348 (massas niveladoras), NBR 15494 
(esmaltes sintéticos Standard e Premium e tintas a óleo) e NBR 16211 (vernizes de uso 
interior), assim como da Lei Federal no 11.762/2008.

• Braxbrasil Produtos Químicos Eireli: Leolac Tinta Acrílica Fosco (tinta látex Econômica)

• Colores Indústria de Tintas Ltda.: Colores Technocril Acrílica (tinta látex Premium)

• Gold Megaó Indústria de Tintas Ltda.: Megaó Tinta Acrílica (tinta látex Econômica)  

• Harz Industrie GMBH: Tintas Harz Turbocril (tinta látex Standard) 

• LM Indústria de Tintas Eireli: Solvbrax Esmalte Sintético Leosint (esmalte sintético Standard) 

• Natucor Tintas Ltda.: Natucor Tinta Acrílica Standard (tinta látex Standard)

• Nena Indústria Química Ltda. (Grupo Kolimar): Kolimar Esmalte Standard (esmalte sintético Standard) 

• Revtex Ind. e Com. de Tintas Ltda.: Revtex Acrílico Premium (tinta látex Premium) e Canção Massa Corrida PVA (massa niveladora)

• Skandia Indústria de Tintas e Revestimentos Ltda. (Grupo Kolimar): Ekonômica Revestimento Acrílico (tinta látex Econômica) 

• Teclux Tintas Ltda. EPP: Teclux Látex Acrílica Econômica (tinta látex Econômica)

• Tintas Cores do Brasil Indústria e Comércio Ltda.: Cores do Brasil Supreme Látex Acrílico Profissional (tinta látex Econômica)

• Tintas Frevo Industrial Ltda.: Tinta Frevo Frevolar Econômica (tinta látex Econômica)

• Tintas Residence Ltda.: Residence Acrílico (tinta látex Standard)

• Villacril Tintas Ltda.: Spartex Novo Villavinil (tinta látex Econômica) e Villacril Tinta Acrílica (tinta látex Econômica)

consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as 
normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se 
normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo 
Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade 
Industrial (Conmetro).”

O Informe Tintas de Qualidade é uma publicação trimestral do Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias, 
coordenado pela Abrafati – Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas. 

Para saber mais, acesse https://tintadequalidade.com.br/  
ou https://pbqp-h.mdr.gov.br/psq/tintas-imobiliarias/

https://tintadequalidade.com.br/

