
                                                  
 
 

LUKSCOLOR SPRAY PREMIUM LUMINOSA BRILHA NO ESCURO  
 

 
A tinta é indicada para uso decorativo, artístico e profissional. Pode ser utilizada em produção 
de vitrines, decoração de salões de festa, trabalhos escolares e artesanatos em geral com um 
resultado bastante criativo, pois suas cores proporcionam efeito luminoso com a incidência da 
luz negra. 
 
O produto está disponível nas sete cores do arco-íris: magenta, amarelo, laranja, verde, 
vermelho, azul e violeta. De uso extremamente simples, já que dispensa rolos e pincéis, o 
Lukscolor Spray Premium Luminosa pode ser aplicado em superfícies de madeira, ferro, gesso, 
papel, vidro, isopor e folhagens, para exposição exclusivamente em ambientes internos. Para 
realçar o efeito e a tonalidade das cores, recomenda-se usar o Lukscolor Spray Premium Fundo 
Branco para Luminosas. 
 
A linha completa de tinta em spray da Lukscolor dispõe, ao todo, de oito itens, desenvolvidos 
para diversos tipos de superfícies, com dezenas de cores e três acabamentos: brilhante, fosco 
e metálico. Além dos produtos de acabamento, a marca também disponibiliza, em spray, 
vernizes, seladora para madeira, lubrificante e fundos específicos para preparação de 
superfície. Todos os produtos são assegurados com o selo Premium de qualidade. 
 
Como aplicar? 

 Agite bem a lata antes e durante o uso. 

 Aplique a uma distância de 25cm da superfície. 

 Aplique com movimentos constantes e uniformes, no sentido horizontal e vertical. 

 Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas gás. 
 
Demãos: de 2 a 3 demãos 
 
Secagem: 

 Entre demãos: de 1 a 3 minutos; 

 Ao toque: em até 30 minutos; 

 Total: após 24 horas. 

  
Rendimento: de 1,2 m² a 1,6 m² por embalagem de 350 ml 
 
SOBRE A LUKSCOLOR 
Fundada em 1989, a Lukscolor é uma empresa brasileira, focada no segmento premium de 
tintas e acessórios para pintura. 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 
ambiente 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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