
                                                  
 
 

SOLUÇÃO DA LUKSCOLOR REDUZ TEMPO  
DE ESPERA DA CURA DO CONCRETO NOVO OU REBOCO 

 
O Selador e condicionador Poupatempo age na superfície do concreto novo, reduzindo o tempo 

de espera de 28 para sete dias 
 
A Lukscolor apresenta o Condicionador Acrílico Poupatempo. O inovador lançamento reduz o 
tempo de cura e secagem para o início da pintura. O tempo de secagem normal é de 28 dias, 
com a aplicação do produto, a espera passa a ser de apenas sete dias.   
 
O Selador e Condicionador Acrílico Poupatempo é um bloqueador de alcalinidade 
desenvolvido com nanotecnologia. A novidade sela e deixa uniforme a parede nova, além de 
evitar os efeitos da alcalinidade agressiva do cimento que, sem o tratamento, podem causar 
bolhas e manchas na parede.  
 
De fácil aplicação, o Selador oferece ótima cobertura, enchimento e aderência à superfície. O 
produto está disponível em homecenters e em lojas especializadas. 
  
Lukscolor 
 
A Lukscolor é uma fabricante de tintas premium e complementos especiais para pintura. A 
empresa investe constantemente em pesquisas e no desenvolvimento de novos produtos que 
geram soluções eficazes e de maior qualidade para o consumidor.  
 
Fundada em 1989, a Lukscolor é a única fabricante brasileira de tintas que faz parte do Color 
Marketing Group (associação que reúne profissionais de todo o mundo e que tem papel 
importante em ditar tendências de cores para vários segmentos), podendo assim orientar e 
manter informados seus consumidores, revendedores e profissionais sobre tendências, 
materiais e efeitos especiais de pintura. 
 
A empresa criou em 2001 o Espaço Lukscolor, que se tornou centro de referência em tintas no 
mercado brasileiro e internacional. Trata-se de um espaço multifuncional para dar suporte a 
arquitetos, pintores, decoradores revendedores e para o público em geral. 
 
LUKSCOLOR  
www.lukscolor.com.br 
Av. Indianópolis, 667, tel. (11) 5087-9300 
 
 

Informações para a imprensa:  
Sobral Comunicação 
Tel.: (11) 3060-9800  
sobral@ssobral.com.br  
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