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As cozinhas e casas de banho são áreas cujas paredes estão 
constantemente sujeitas a desgaste e onde a higiene tem que pre-
dominar. Em constante contacto com vapor de água e mesmo de gor-
duras (no caso das cozinhas), as superfícies vão acumulando sujidade 
e, nas juntas dos azulejos, proliferam também fungos e incrustações 
calcárias da água. 
Também é importante considerar a questão estética destas divisões, 
que estão “presas” a padrões de azulejos, e que, muitas vezes, 
aparentam mau aspecto, não só pelas patologias atrás referidas mas 
também pela antiguidade dos mesmos.

Por outro lado, hoje em dia já não se executam com frequência 
revestimentos das paredes totalmente em azulejo. Verifica-se um 
misto entre revestimentos por pintura e pastilha cerâmica decora-
tiva. Aqui, mais uma vez, é necessário garantir uma pintura com boa 
resistência à lavagem, mantendo um bom poder decorativo.

Principais Patologias

As principais patologias observadas nos azulejos das cozinhas e das 
casas de banho são:

• O aparecimento de manchas de fungos e bolores nas juntas dos 
azulejos, bem como acumulação de substâncias calcárias.

• Fissuração dos azulejos e da argamassa de preenchimento das 
juntas.
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Figura IX.1 – Casa de Banho com azulejos envelhecidos
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Esquema de pintura sobre azulejo

A pintura sobre azulejos pressupõe a aplicação de um primário de 
aderência sobre superfícies vitrificadas e acabamento com esmalte 
acrílico aquoso de elevada resistência à limpeza frequente. 

Existem duas principais vantagens na utilização deste tipo de solução:
• Facilidade de execução, sem necessidade de remoção do reves-

timento existente (azulejos).
• Protecção das juntas, prevenindo assim a acumulação de incrus-

tações calcárias e de fungos.

Nº de Demãos    Produto   Rendimento       Ferramentas de
                                                     (m2/l/demão)    Aplicação

       1               Primário TT 10 a 16              Rolo / Trincha
     2 a 3          Milacril 12 a 14            Rolo de esmalte
                                                                                    Trincha
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Figura IX.2 – Cozinha com azulejos envelhecidos



Modo de Aplicação

• Remover todos os vestígios de calcário e de silicone existentes 
nos azulejos, com auxílio de um raspador com lâmina afiada e 
esfregão de aço inox. Podem também usar-se produtos químicos 
removedores de silicone, existentes no mercado. 

• Lavar a superfície com água quente e com um detergente a-
dequado.

• Se necessário, desengordurar a superfície a pintar com DILU-
ENTE CELULOSO 2000.

• Aplicar uma demão de PRIMÁRIO TT, sem diluição.
• Decorridas 3 a 5 horas, aplicar uma demão de esmalte MILACRIL 

com 10% de diluição. Deixar secar durante 5 a 6 horas
• Aplicar a 2ª e 3ª demãos de esmalte MILACRIL com 5 a 10 % de 

diluição, com intervalo mínimo de 6 horas entre si.

É importante garantir o máximo do arejamento da divisão, durante 
e após os trabalhos de limpeza e pintura.

Figura X.3 - Casa de 
banho com paredes em 
azulejo pintado
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Figura IX.4 – Cozinha com paredes pintadas

Esquema de pintura sobre paredes lisas novas

Nº de Demãos  Produto           Rendimento           Ferramentas de
                                                (m2/l/demão)      Aplicação

         1                 Isolina                8 a 12                Trincha / Rolo
                     Prim. Lamurite Aqu.   18 a 20 
      2 a 3               Milacril               12 a 14              Rolo de esmalte                       
                                                                         Trincha

• Aplicar uma demão de ISOLINA ou de PRIMÁRIO LAMURITE AQUO-
SO (ver notas 1, 2 e 3).

• Deixar secar durante 6 horas.
• Decorridas 3 a 5 horas, aplicar uma demão de esmalte MILACRIL 

com 10% de diluição. Deixar secar durante 5 a 6 horas.
• Aplicar a 2ª e 3ª demãos de esmalte MILACRIL com 5 a 10 % de 

diluição, com intervalo mínimo de 6 horas entre si.

Nota 1: Alguns tipos de gessos projectados são superfícies bastante 
heterogéneas pelo que a escolha do primário a utilizar poderá ter que 
ser feita através de ensaios de compatibilidade.
Nota 2: Quando o acabamento for efectuado com cores de fraca 
opacidade, deve-se aplicar uma demão prévia de NILOPLASTE numa 
cor de boa opacidade, como por exemplo 089-Cinza.
Nota 3: Em superfícies pobres é aconselhável a sua consolidação com 
a aplicação de uma demão de PRIMÁRIO LAMURITE PW.
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SEDE
Zona Industrial Maia I
Sector VII - Apt 1423

4471-909 Maia
Tel.: 224 853 080  Fax: 224 893 358

geral@marilina.pt
www.marilina.pt

RIO TINTO
Rua Infante D. Henrique, 448

4435-286 Rio Tinto
Tel.: 224 882 192/3  Fax: 224 882 194

riotinto@marilina.pt

VILA REAL
Rua Vasco Sameiro, Bloco C - Loja 48

Recta de Mateus
5000-289 Vila Real

Tel.: 259 378 465  Fax: 259 378 466
vilareal@marilina.pt

TOMAR
Rua Voluntários da Républica, 58/60 R/c

Sta. Maria dos Olivais
2300-489 Tomar

Tel.: 249 311 148  Fax: 249 312 062
tomar@marilina.pt

SANTARÉM
Av. Grupo Forcados Amadores de Santarém, 2
2000-181 Santarém
Tel.: 243 323 564  Fax: 243 324 387
santarem@marilina.pt

LISBOA
Rua de S. Paulo, 71
1200-426 Lisboa
Tel.: 213 467 314  Fax: 213 422 018
lisboa@marilina.pt

CASCAIS
Estrada Nacional 249, Km 4
2785-259 S. Domingos de Rana
Tel.: 214 452 723  Fax: 214 452 724
cascais@marilina.pt

MEALHADA
Av. da Floresta - Edificio Nacional I
4050-347 MEALHADA
Tel.: 231 205 354 Fax:231 204 041
mealhada@marilina.pt


