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3º: APLIQUE O

4º: PREPARE

tutorial

7º: APLIQUE A

8º: CONTINUE

9º: APLIQUE

Caso tenha uma
quantidade limitada de
tinta, o ideal é aplicar uma
camada de goma laca
incolor; Agora, se for usar
uma tinta óleo ou até
mesmo a esmalte, é
necessário uma camada
de fundo preparador.

Para a preparação da tinta,
basta seguir as instruções
que estão na embalagem, já
que cada tinta pede um
preparo diferente. E aí, tá
acompanhando?

como pintar MDF

O segundo passo é limpar o
móvel, de preferência, com
um pano seco e atentando-
se para não deixar nenhuma
poeira, de modo que isso não
prejudique o resultado final.
Mesmo as peças que não
precisarem da etapa de
lixamento também
demandam uma limpeza
antes da pintura.

Pincéis chatos de cerdas macias e
duras;
Rolinhos de espuma;
Lixas de diferentes tipos;
Pano seco;
Fundo preparador/goma laca;
Tinta escolhida para MDF;

Caso você vá pintar um
móvel ou peça que nunca
recebeu uma tintura, será
necessário lixá-la antes.
Para ficar com um bom
acabamento, use a lixa para
madeira número 300 ou
uma mais fina. 

O MDF é um tipo de madeira muito versátil e
fácil trabalhar. Veja no tutorial abaixo como
pintar MDF e obter um acabamento perfeito.

1º: LIXE A PEÇA

 FUNDO PREPARADOR

2º: LIMPE
COM PANO SECO

A TINTA

DE MDF
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Verniz incolor para acabamento;
Jornais, lonas ou sacos plásticos para
proteger as superfícies e a peça
contra poeira;
Luvas, máscaras e EPIs
recomendados para trabalhos com
pintura.

Para a segunda demão,
espere algumas horas até
que a primeira camada
esteja totalmente seca,
esse tempo pode variar de
acordo com o tipo de tinta
da sua escolha, mas
normalmente fica entre 2
e 4 horas.

As quantidades de camadas
vão depender do resultado
que você quer e também do
tipo de tinta escolhida para o
trabalho. Então, passe
demãos até conseguir a peça
que deseja.

Logo depois, para tirar as
marcas das cerdas do pincel
e conseguir um resultado
incrível, é necessário passar
um rolinho de espuma na
superfície com a tinta ainda
úmida.

Após a preparação da tinta,
verifique novamente se o
móvel está seco e limpo.
Tudo certo? Então, vamos
para o próximo passo que é,
justamente, aplicar a
primeira demão de tinta,
utilizando um pincel de
cerdas.

5º: APLIQUE A

SEGUNDA DEMÃO

6º: UTILIZE
UM ROLINHO DE ESPUMA

ATÉ A COR DESEJADA

PRIMEIRA DEMÃO

Assim que a última camada
secar por completo é
necessário aplicar uma
camada de verniz incolor. Isso

serve para estender a
durabilidade da peça e dar o
acabamento perfeito que
você precisa. Veja neste
tutorial como envernizar
madeira.

O VERNIZ INCOLOR

http://www.chaledemadeira.com/
https://chaledemadeira.com/marcenaria/como-envernizar-madeira/

