
                                                  
 
 

LUKSCOLOR LANÇA SITE INTERATIVO 
NA FEICON 2013 

 
Os produtos Acrílico Premium Plus Luksclean Antibactéria e TOP 10 Acrílico 

Ultra Premium Plus Lukscolor são os destaques no estande da Lukscolor, 
que este ano está na Rua D, estande D40. 

 
 
A Lukscolor apresenta na Feicon/Batimat 2013 o novo site da empresa: www.lukscolor.com.br. 
Mais interativo e com uma linguagem atual e compatível com todos os dispositivos on-line, o 
novo site facilita o acesso à informação que o consumidor procura e tem como destaques o 
canal de relacionamento e o simulador de ambientes.  
 
O canal de relacionamento foi criado para que o internauta tenha acesso somente ao que for 
interessante a ele. Na página principal basta o visitante fazer um prévio cadastro. A partir daí é 
possível obter as informações destinadas a cada um dos públicos. É como se o internauta 
tivesse a sua própria página no site da Lukscolor.  
  
Já no simulador de ambientes, em poucos cliques, é possível inserir a foto de um ambiente, 
selecionar uma cor de tinta e em seguida conferir o resultado. Após simular a pintura de uma 
superfície com a cor escolhida, é só anotar o código e levar até uma loja de tinta que tenha o 
Luksystem (sistema tintométrico da Lukscolor). 
 
O site  oferece também a possibilidade de baixar palhetas de cores e assistir a vídeos de passo-
a-passo ensinando a pintar paredes, superfícies de madeiras etc. A ferramenta que ajuda a 
calcular a quantidade de tintas, vernizes ou texturas a serem usadas em cada ambiente foi 
mantida, já que é um dos itens mais acessados no site e de grande ajuda para o cliente 
comprar a quantidade exata que irá usar. 
  
Além da nova página na web, a Lukscolor apresenta os produtos Acrílico Premium Plus 
Luksclean com Antibactéria, tinta ultra lavável com acabamento fosco, que reduz até 99% as 
bactérias das paredes. E também o TOP 10 Acrílico Ultra Premium Plus Lukscolor, 
desenvolvido com nanotecnologia, que produz uma estrutura molecular única, resultando em 
uma película de excepcional durabilidade. 
 
O 19º Salão Internacional da Construção acontece entre os dias 12 a 16 de março de 2013, no 
Pavilhão de Exposições do Anhembi. A Lukscolor está na Rua D, estande D40. 
 
 
 

ACRÍLICO PREMIUM PLUS LUKSCLEAN COM ANTIBACTÉRIA 
 

A tinta Luksclean, da Lukscolor, agora é antibactéria. Desenvolvida para reduzir até 99% das 
bactérias das paredes, por um período de até dois anos após a aplicação, o Acrílico Premium 
Plus Luksclean protege as paredes contra as bactérias Pseudômonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Salmonela choleraesuis e Escherichia coli, que são comuns em 
infecções hospitalares e/ou alimentares e podem causar sérias doenças. 

http://www.lukscolor.com.br/


                                                  
 
Além de ser antibactéria, o produto é desenvolvido com tecnologia avançada que garante a 

durabilidade da tinta mesmo depois de centenas de lavagens, sem estragar ou perder a cor. 

Para limpar bastam apenas água e sabão. É possível eliminar também manchas de grafite, lápis 

de cor, solado de sapato, café, mostarda, catchup, chocolate, graxa, gordura, batom, entre 

outras, sem alterar o aspecto da pintura.  

 

O Acrílico Premium Plus Luksclean com Antibactéria está disponível no mercado em oito cores 

prontas e milhares de opções no Luksystem. 

 
 
 

TOP 10 ACRÍLICO ULTRA PREMIUM PLUS LUKSCOLOR 
 
O Top 10 Acrílico Ultra Premium Plus Lukscolor é o único produto no mercado que oferece 10 
soluções para várias situações de pintura, economizando tempo e aborrecimentos. 
Desenvolvido com nanotecnologia, que produz uma estrutura molecular única, resultando em 
uma película de excepcional durabilidade, possui altíssimo desempenho em pintura, além de 
embelezar e proteger a casa por dentro e por fora.  
 
Uma tinta ultra lavável com acabamento fosco, o Top 10 Acrílico Premium Plus Lukscolor é 
ultrarresistente às ações da maresia, sol e chuva porque tem uma formulação especial que 
protege a superfície contra os danos da luz solar e às ações da maresia e da chuva, sendo 
perfeita tanto para ambientes no litoral como no campo ou centros urbanos. Sua formulação 
com pigmentos de alta performance proporciona um filme que evita o desbotamento precoce, 
mantendo as cores vivas e a pintura como nova por muito mais tempo. O produto também 
inibe a formação de algas e fungos, deixando os ambientes externos e internos protegidos 
contra a ação desses micro-organismos.  
 
Com sua estrutura polimérica exclusiva, o Top 10 Acrílico Ultra Premium Plus Lukscolor 
proporciona uma película de pintura durável que reduz o acúmulo de sujeira, manchas e 
marcas de contato, sendo indicados para locais de grande circulação ou constantemente 
expostos à poluição, poeira e outros contaminantes. Sua excepcional resistência e durabilidade 
propícia uma baixa manutenção da pintura, mantendo seu aspecto como novo por muito mais 
tempo. 
 
O Top 10 Acrílico Ultra Premium Plus Lukscolor apresenta em suas formulações agentes 
antibacterianos, que reduzem em até 99% as bactérias das paredes, como Pseudômonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonela choleraesuis e Escherichia coli, que são comuns 
em infecções hospitalares e/ou alimentares e podem causar sérias doenças. 
 
Sua fórmula inovadora também resiste à limpeza constante sem alterar o aspecto e a 
integridade da pintura, além de proporcionar uma película protetora e resistente a manchas 
provocadas por respingos de água, não apresentando, portanto, marcas de extração de sais 
solúveis com a chuva. Também possui excelente cobertura e rendimento o que representa 
uma economia de produto, tempo e dinheiro.  
 
 
 



                                                  
Além de todos esses atributos, o Top 10 Acrílico Ultra Premium Plus Lukscolor também conta 
com o selo Lukscolor Green, que identifica os produtos Lukscolor com baixos índices de VOC. 
Seu suave perfume proporciona conforto e bem-estar, permitindo a permanência no ambiente 
do início ao fim da pintura. Está disponível em 12 cores prontas e centenas de cores no 
Luksystem. 
 
Dez soluções em um único produto: 
 
1. Ultra resistente às ações da maresia, sol e chuva 
2. Cores vivas por muito mais tempo. Não desbota 
3. Máxima proteção contra algas e fungos 
4. Não acumula sujeira 
5. Ultra lavável – resiste à limpeza constante 
6. Não mancha com respingos d’água 
7. Fantástica durabilidade – baixa manutenção 
8. Excepcional resistência, cobertura e rendimento 
9. Antibactéria – reduz em até 99% as bactérias da parede 
10. Acabamento fosco 
 
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  

 

 

http://www.lukscolor.com.br/
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