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Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. O Grupo 2000 assegura a conformidade dos seus produtos com as especi�cações das Fichas Técnicas. 
Os conselhos técnicos prestados pela Fabrica Tintas 2000 S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimentos de acordo com as actuais técnicas de 
aplicação.
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Ferrolina é um produto que já tem a sua história associada ao sucesso das Tintas Marilina. Versátil e fácil de usar, permite ao consumidor 
restaurar peças em ferro, degradadas pela ferrugem, com o mínimo esforço e dispensando a aplicação de um tratamento anticorrosivo. 
Estas características fazem de si um produto de eleição para o consumidor �nal, no mercado em expansão, do “faça você mesmo”.
O sucesso do produto foi o motor impulsionador para a eliminação de uma das suas limitações: o seu restrito leque de cores.
Desta forma, e com o intuito de alargar as possibilidades de comercialização, a Fábrica de Tintas Marilina, SA orgulha-se de poder 
disponibilizar FERROLINA no sistema decorativo de a�nação automática, o MarilinaMix. Disponível em 3 bases na capacidade de 0,75 
e 5 L, abre-se assim a porta à a�nação de milhares de cores, incluindo referências de catálogos universais, tais como Eurotrend, RAL e 
NCS. Em poucos minutos, o cliente terá acesso à cor pretendida, sempre que efectue a sua compra numa das nossas delegações ou 
agentes com máquina de a�nação do sistema MarilinaMix.
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Directo à ferrugem… é só escolher a cor!


