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BONDEX 
LÍDER EM PROTEÇÃO E DECORAÇÃO 
DE MADEIRAS

Com mais de 85 anos de experiência na 
proteção de madeiras, a marca BONDEX 
oferece uma garantia de qualidade em todos 
os seus produtos, para que possa obter um 
resultado perfeito e duradouro.

BONDEX dispõe de uma vasta gama de produtos 
que perservam a beleza original e a qualidade 
natural da madeira.

BONDEX CLASSIC é um impregnante 
transparente de elevada qualidade, formulado 
com resinas alquídicas , para embelezamento, 
proteção e decoração de todo o tipo de madeiras 
no interior e exterior.

BONDEX CLASSIC está agora disponível 
numa base afinável, nos acabamentos mate e 
acetinado.

Para este Catálogo foram selecionadas 75 
cores, que refletem as últimas tendências 
de cor. As cores BONDEX, para além de 
protegerem as suas madeiras, conferem um 
efeito decorativo, realçando a textura e a 
beleza natural da madeira.

Para além desta seleção de cores que aqui 
apresentamos, é ainda possível obter milhares 
de cores RAL e NCS.

Como marca líder, estamos constantemente a 
desenvolver produtos inovadores e ecológicos, 
respondendo às diferentes necessidades do 
mercado mas sempre com o menor impacto 
ambiental possível.



VELATURA CLASSIC MATE

Rendimento
10-16 m2/L/demão
Tempos de Secagem 
Ao tacto – 6h; Entre demãos – 16h
Ferramentas de aplicação
Trincha 
Limpeza
Diluente Sintético 

Rendimento
10-15 m2/L/demão
Tempos de Secagem 
Ao tacto – 4-6h; Entre demãos – 16h;
Ferramentas de aplicação
Trincha 
Limpeza
Diluente Sintético

- Elevada durabilidade 
- Repelente á água, mas permeável ao vapor de água
- Excelente resistência ás intempéries e raios UV
- Contém agentes hidrófugos e fungicidas de superfície
- Boa resistência da cor

VELATURA CLASSIC ACETINADO

PROPRIEDADES



CORES
VELATURAS

NOTA: Todas as cores deste catálogo são fotografias de aplicações reais, a cor obtida pode variar ligeiramente conforme o tipo de madeira e número de demãos, pelo que recomendamos 
que sejam efetuados ensaios antes da aplicação. Todas as cores estão disponíveis nos acabamentos acetinado e mate.

Água Marinha

Amarelo Toscano

Areia

Abeto

Algodão Doce

Ameixa

Açafrão

Amarelo Nápoles

Amêndoa



CORES
VELATURAS

NOTA: Todas as cores deste catálogo são fotografias de aplicações reais, a cor obtida pode variar ligeiramente conforme o tipo de madeira e número de demãos, pelo que recomendamos 
que sejam efetuados ensaios antes da aplicação. Todas as cores estão disponíveis nos acabamentos acetinado e mate.

Azul Topázio

Banana

Azul Sonho

Azul Indiano

Azul Turquesa

Argila

Azul Provença

Bamboo

Azul Brilhante



CORES
VELATURAS

NOTA: Todas as cores deste catálogo são fotografias de aplicações reais, a cor obtida pode variar ligeiramente conforme o tipo de madeira e número de demãos, pelo que recomendamos 
que sejam efetuados ensaios antes da aplicação. Todas as cores estão disponíveis nos acabamentos acetinado e mate.

CerejaCappucino

Canela

Botão de OuroBaunilha

Café Cremoso

Caramelo

Café Flash

Beringela



CORES
VELATURAS

NOTA: Todas as cores deste catálogo são fotografias de aplicações reais, a cor obtida pode variar ligeiramente conforme o tipo de madeira e número de demãos, pelo que recomendamos 
que sejam efetuados ensaios antes da aplicação. Todas as cores estão disponíveis nos acabamentos acetinado e mate.

Clorofila

Folha Linolen Iceberg

Charrete Chupa

Concha

Íris

Cinza Rato

Crepúsculo



CORES
VELATURAS

NOTA: Todas as cores deste catálogo são fotografias de aplicações reais, a cor obtida pode variar ligeiramente conforme o tipo de madeira e número de demãos, pelo que recomendamos 
que sejam efetuados ensaios antes da aplicação. Todas as cores estão disponíveis nos acabamentos acetinado e mate.

Lilás

Groselha

Lagoa Azul

Fuschia Sonhador

Limão

Lichia Vermelha

Gourmet

Luz

Jade



CORES
VELATURAS

NOTA: Todas as cores deste catálogo são fotografias de aplicações reais, a cor obtida pode variar ligeiramente conforme o tipo de madeira e número de demãos, pelo que recomendamos 
que sejam efetuados ensaios antes da aplicação. Todas as cores estão disponíveis nos acabamentos acetinado e mate.

PaixãoOrquídea

Neblina Núvem

Papaia

Melão

Mentol

Manga Mel



CORES
VELATURAS

NOTA: Todas as cores deste catálogo são fotografias de aplicações reais, a cor obtida pode variar ligeiramente conforme o tipo de madeira e número de demãos, pelo que recomendamos 
que sejam efetuados ensaios antes da aplicação. Todas as cores estão disponíveis nos acabamentos acetinado e mate.

Pó

Rosa Framboesa

Petúnia

Ráfia

Peónia

Púrpura

Salsa

Peónia AzulPérola de Orvalho



CORES
VELATURAS

NOTA: Todas as cores deste catálogo são fotografias de aplicações reais, a cor obtida pode variar ligeiramente conforme o tipo de madeira e número de demãos, pelo que recomendamos 
que sejam efetuados ensaios antes da aplicação. Todas as cores estão disponíveis nos acabamentos acetinado e mate.

Verdette

Tulle Rosa

Verde Lima

Verde Água

Verde Mar

Violine

Verde Garrafa

Verde Prado

Tinta China

Sumo Groselha TangerinaSopro Gelado



SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE
Ao adquirir um produto Bondex, a sua compra está apoiada por uma experiência de mais de 
85 anos. Bondex põe à sua d isposição essa experiência, resolvendo qualquer dúvida que 
possa ter. Consulte os nossos técnicos através do Serviço de Apoio ao Cliente (Linha Azul): 
808 502 000 ou consulte a nossa página www.bondex.pt

AMIGO DO AMBIENTE
Bondex cumpre a normativa mais exigente que l imita a emissão de Compostos Orgânicos 
Voláteis (COV) que afectam a atmosfera.
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TINTAS DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26
2685-038 Sacavém - Portugal

FACEBOOK.COM/TINTASDYRUP

WWW.DYRUP.PT
SERVIÇO CLIENTES 808 502 000


