Dicas de Pintura de armários

A Indústria Moveleira está continuamente atualizando seus conceitos, investindo em novos designs, novas
técnicas, investe pesado em marketing e com isso temos a impressão de que aquela nossa cozinha que, há
apenas alguns anos, era o “top”, hoje parece antiquada, escura, pedindo uma renovação.
Mas nem sempre é possível ou mesmo justifica contratar uma empresae trocar todos os móveis de cozinha.
Neste caso, uma solução prática e rápida é “Renovar” seus armários e Gabinetes.
Alternativas:
Você pode pintar as portas e frentes de gavetas existentes, além dos tampos dos gabinetes.
No caso dos tampos dos gabinetes, existem várias técnicas de acabamento que, nos trabalhos do dia à dia da
cozinha, oferecem uma maior resistência em relação às tintas e vernizes.
Especificamente no caso dos tampos de gabinetes, uma alternativa de renovação é a aplicação de uma placa de
fórmica, com cor e padrão atualizados. Está técnica requer um pouco de experiência na colagem e acabamento
lateral da peça, mas nada que um trabalho cuidadoso e calmo não possa resolver, mesmo sem grande
experiência no ramo.

Para o acabamento das bordas dos tampos, portas e gavetas, existe nas lojas especializadas em material para
marcenaria, “Fitas de PVC ou ABS”. São vendidas por metro, em inúmeras cores e padrões e ao serem coladas
nas bordas dão o acabamento desejado.

Acessórios como; puxadores de gavetas,trilhos para gavetas, dobradiças das portas, podem ser comprados e
substituídos, dando um Upgrade à aparência e funcionalidade dos móveis.

Escolha a sua pintura

Você terá de considerar três alternativas do tipo de pintura:



Tinta epóxi



Tinta acrílica à base de água



Tinta à base de óleo



Tinta epóxi

Tintas epóxidão um acabamento muito bonito além de serem totalmente impermeáveis, protegendo a madeira
e são bemmais duráveis. Mas o inconveniente é que para se ter um bom acabamento é necessário aplica-la
com a pistola de pintura e a menos que partes ou todo o armário possa ser levado para outro local, terá que
preparar as áreas adjacentes, forrando totalmente o ambiente, móveis, paredes e janelas, pois a nuvem que se
forma do processo de pintura vai impregnar tudo.



Tinta acrílica à base de água

Tintas acrílicas, látex e esmaltes à base de água, oferecem facilidade de uso e enquanto não curarem, é fácil
sua remoção com água e sabão,podendo ser aplicadas até no local,mas podem levar até7 dias para curar
totalmente . Essas tintas não aderem bem em superfícies com tintas ou vernizes, assim é necessária a remoção
das camadas de tintas anteriores. Isso pode ser feito com primer e lixamento. Lembre-se que quanto mais
limpo e lisa a superfície à receber a tinta à base de água, melhor será o aspecto final.



Tinta à base de óleo

Tintas à base de óleo produzemum brilho mais intenso e bonito, além de secaremem um tempo relativamente
curto. Sua aplicação exige uma preparação mais intensa da superfície, com o uso de solventes como thinner.

O processo de pintura

A preparação é a chave para um trabalho de pintura de sucesso. Geralmente os fabricantes da tinta fornecem
instruções sobre o processo de preparação das superfícies que podem variar muito, assim é altamente
recomendadoseguir estas instruções.

Damos aqui a sugestão em 6 etapas que o ajudarão no processo de recuperação de seus armários.

Etapa # 1:
Removertodos os acessórios, como puxadores, os trilhos das gavetas. Se for possível tirar o
tampo frontal das gavetas,tirar as portas e suas dobradiças.

Etapa # 2:
Lavar e desengordurar todas as superfícies a serem pintadas com um fosfato trissódico (TSP
).Aspirar para remover poeira e sujeira das superfícies antigas. ( Certifique-se de usar luvas de borracha e
óculos de segurança ) .

Etapa # 3:
Corrija a superfície, tapando os furos, rachaduras e imperfeições da madeira, ( veja os artigos
sobre “Como tapar furos e Rachaduras em madeira” ). Lixe levemente todos os armários com lixa-120. Se
desejar um acabamento perfeito poderá usar depois uma lixa com granulação maior, e limpe com um pano
úmido, se assegurando de tirar toda a poeira e pó do lixamento. Isto vai assegurar a adesão de um novo
revestimento de tinta. ( veja o arquivo “ Lixas – como usar )

Etapa # 4:
Aplique um Primerem todas as superfícies a serem pintadas, (também conhecido como fundo o
Primer é uma tinta especial para preparação de superfícies), utilizando um pincel ou rolo de alta qualidade, e
aguarde o primer secar completamente. Use uma segunda demão se necessário, para cobrir os resquícios e
manchas.

Etapa # 5:
Aplique uma demão de tinta e aguarde o tempo para a cura total da tinta. Após, verifique se
não há granulações na superfície, resultantes de partículas de poeira ou grãos de areia do processo de
lixamento ou respingos de tinta. Caso haja imperfeições, lixe o local levemente com uma lixa fina.
Aplique outra demão e aguarde novamente o tempo para a cura.

Etapa # 6:

Volte a montar portas e gavetas,ou instale novos acessórios.

