
Tinta a Óleo Corfix
A indústria de Tintas Corfix, desde 1945 produz tintas a óleo. 
É uma empresa nacional (gaúcha) que conjuga toda a sua 
experiência, tradição e técnica para produzir uma tinta a óleo 
que alia grande qualidade, alto rendimento a um preço 
acessível para todos.

PALETA CORFIX
A paleta de Óleos Corfix, constitui uma seleção das cores 
mais utilizadas pelos pintores aficcionados e profissionais. 
A Corfix acrescentou várias cores a sua paleta, produzidas 
com pigmentos transparentes, semitransparentes e pigmentos 
de cádmio, utilizados pelos mais tradicionais fabricantes 
europeus. Todas com alto desempenho e alta concentração. 
A Gama completa é de 85 cores, (80 normais e 5 metálicas) 
divididas em quatro categorias de preços diferentes 
(Gr. 1, Gr.2, Gr.3, Gr.4).
Gr.1 - 57 cores que compõe nossa paleta tradicional
Gr.2 -   7 cores que utilizam pigmentos transparentes, de alta
            solidez e performance 
Gr.3 - 10 cores que utilizam pigmentos cádmio com alta
         concentração 
Gr.4 -  6 cores que utilizam pigmentos exclusivos, de alta
         concentração e altíssima performance. 
Todas as cores à óleo Corfix estão disponíveis em 3 diferentes 
volumes: Bisnagas de alumínio com 20, 37 e 120 ml. 
Desta forma você poderá escolher o tamanho mais indicado 
para seu propósito.

Obs. Além das informações sobre o desempenho (cobertura e solidez 
à luz), das tintas à óleo, você terá a disposição também.todos os 
"Colour Index" (índice de cores), gravados em nosso catálogo, bem 
como nas etiquetas que identificam as cores das tintas à Óleo Corfix.

       



Iniciando a Pintar
É comum ver pinturas realizadas com mais de uma camada
sobreposta.
A profundidade de certas obras, sua luminosidade, são resultado
do trabalho de sobreposição de camadas de tinta.
Para a execução destas sobreposições deve-se respeitar uma regra
fundamental:
Sempre pintar "gordo sobre magro", isto significa que se deve
começar a pintar com a tinta magra (tinta diluída com terebintina
destilada corfix, aguarrás ou diluente eco Corfix) e que as camadas
seguintes sejam pintadas com a tinta mais espessa (gorda).
Trabalhando desta forma, evita-se que no decorrer dos anos ocorra
rachaduras e obtem-se boa adesão de uma camada por cima da
outra.

Em que suportes...
As cores a óleo Corfix podem ser aplicadas em todos suportes
usados tradicionalmente.
Como regra todos os suportes (telas, cartões entelados, algodão,
linho, etc...) que existem no mercado estão preparados para
receber tintas a óleo.
Caso deseje preparar seu próprio suporte, utilize Gesso Acrílico
Corfix, usado como fundo para pintura a óleo.

Estojo de Pintura a Óleo

Acessório:
1 Bloco 
Papel Paleta 
(descartáveis) 
Aceita todo tipo 
de tintas: a Óleo, 
Acrílicas, Guache, etc...

Estojos de Tinta a Óleo - Cores Básicas

ESTOJO 
com 6 bísnagas 
de 20 ml

ESTOJO 
com10 bísnagas 
de 20 ml

Tempo de Secagem das Tintas a Óleo

Um importante componente da tinta a óleo é o aglutinante. Pode ser 
usado óleo de linhaça, óleo de açafrão e de girassol ou uma combinação 
destes. A secagem dos óleos (linhaça) se dá pelo processo de oxidação 
que pode ser alterado por vários fatores: umidade, temperatura ambiente, 
ventilação, assim como a espessura da pintura influenciam o tempo de 
secagem. Os pigmentos também podem alterar o tempo de secagem. 
Os pigmentos terras, Azul da prússia, óxidos de ferro (amarelos, vermelhos, 
pretos) e outros aceleram o tempo de secagem dos óleos. Carmins, lacas 
e pretos (carbón black) podem necessitar de mais de 20 dias para secar ao 
toque. As tintas a óleo podem levar de 6 meses a 1 ano para secarem 
totalmente.

Auxiliares para Pintura 
a Óleo
São produtos que conferem uma 
característica suplementar às tintas a 
óleo, permitindo alterar a consistência, 
brilho e a profundidade das cores. 
Você dispõe dos seguintes auxiliares 
para pintura a óleo Corfix:

Terebintina Bi-destilada
indicada para diluição da tinta a óleo, sendo 
empregado nas primeiras camadas da pintura. A terebintina bí-destilada 
Corfix não deixa resíduos de resina após a evaporação. Conserve o frasco 
fechado, longe da luz evitando armazenar por longos períodos.

Aguarrás Mineral
Evaporação um pouco mais rápida que a terebintina. Pode ser utilizado 
para diluição das tintas a óleo e para limpeza dos materiais.

Diluente Eco Inodoro
Pode substituir a terebintina e aguarrás mineral em todas as suas 
propriedades, mas sem os odores fortes característicos. Moderado poder 
de solvência.

Thinner
Alto poder de solvência. Utilizado para remover tintas secas e limpar 
materiais utilizados na pintura.

Verniz Damar
Para aplicações sobre pinturas a óleo após estarem secas (6 a 12 meses). 
Apresenta após secagem, um filme perfeitamente transparente e com 
alto brilho. É um produto reversível.



Diluente Óleo
Reduz a consistência das tintas a óleo, sem afinar (emagrecer) 
demasiadamente a tinta, como acontece quando se adiciona apenas 
solvente (Terebintina, Aguarrás ou Diluente Eco Inodoro) mantendo o
brilho das tintas.

Óleo de Linhaça Clarificado
Quando incorporado às tintas a óleo Corfix, proporciona maior 
transparência, brilho, melhora a aderência, alastramento, podendo 
retardar a secagem. Solúvel em terebintina, aguarrás e Diluente Eco 
Inodoro Corfix.

Óleo de Linhaça Polimerizado
Óleo de Linhaça refinado polimerizado, alta viscosidade,consistência
similar ao mel, amarela muito menos que óleo de linhaça cru ao
envelhecer. Também conhecido como linseed Stand-Oil.
Diluído com terebintina (bi-destilada) torna-se útil em veladuras e
médiuns de pintura.
Quando adicionado às tintas a óleo produz uma película lisa ao secar,
com aspecto de esmalte, evitando as marcas de pinceladas.

Gel Óleo
Adicionado às tintas a óleo, possibilita aumentar a transparência, sem
 alterar sua consistência. Pode retardar a secagem.

Secante de Cobalto
Utilizado para acelerar a secagem das tintas a óleo. Atua na superfície, 
favorecendo as aplicações rápidas. Indicado para camadas finas. 
Deve-se usar com cautela, pois o excesso poder causar posteriores 
rachaduras.

Secante De Courtrai
Indicado para acelerar a secagem das tintas a óleo permitindo um 
endurecimento equilibrado em camadas espessas. Não altera as cores 
claras. Atua na profundidade e na superfície das tintas a óleo. Muito 
forte, deve ser adicionado com cuidado. Eficaz e muito utilizado em 
cores vermelhas / lacas e preto.

Médium Secante
Médium que adicionado à tinta a óleo Corfix, acelera a secagem, 
reduzindo a consistência sem "emagrece-la", usar com moderação,
 controlando a redução do tempo de secagem.

VIOLETA  DIOXAZINA -119

MAGENTA QUINACRIDONA - 120

AMARELO CÁD. CLARO  (imit.) - 122 

AMARELO  CÁDMIO (imit.) - 123
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VERMELHO CÁDMIO CLARO (imit.) - 128 VERMELHO CÁDMIO (imit.) - 129 VERMELHO CÁD. ESCURO (imit.) - 130
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COBRE METÁLICO  (imit.) - 142 BRONZE METÁLICO  (imit.) - 143 

PRATA  METÁLICO  (imit.) - 140 OURO  METÁLICO  (imit.) - 141 ESTANHO  METÁLICO  (imit.) - 145 

SIMBOLOGIA
Quanto ao grau de 
transparência dos pigmentos

Pigmento opaco (cobertura) 

Semi-opaco 
Semi-transparente 

Transparente

Colour Index (índice de cores).
Os pigmentos utilizados nas cores 
são indicados segundo o Colour 
Index (C.l.). O C.l. é um sistema 
utilizado internacionalmente, 
referente aos pigmentos e 
materiais corantes que contém 
todos os tipos de tintas, inclusive 
as artísticas. Este sistema se baseia 
em um número e um nome, que 
referem à estrutura química. O C.l. 
foi desenvolvido nos EUA e por 
esta razão, as descrições estão 
em inglês.

Quanto ao grau de 
solidez à luz(*)

Excelente * * * 
Muito Boa* * 
Moderada *

Grupo de 
preços

Gr. 1 
Gr. 2 
Gr. 3
Gr. 4

Significado das abreviaturas:

PW - Pigmento White (BRANCO) 

PO - Pigmento ORANGE (LARANJA) 

PB - Pigmento BLUE (AZUL) 

PG - Pigmento GREEN (VERDE) 

PBk - Pigmento BLACK (PRETO) 

PY - Pigmento YELLOW (AMARELO) 

PR - Pigmento RED (VERMELHO) 

PV - Pigmento VIOLET (VIOLETA) 

Pbr - Pigmento BROWN (MARROM)

AMARELO LIMÃO  - 1002 LARANJA - 1009

AZUL - 1023 VERDE - 1025

LARANJA FOGO - 1010 ROSA - 1012 VERMELHO- 1013

MAGENTA - 1015
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Ref.: 34020  
Bisnaga de Alumínio 20ml 
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