15 Cores de grande durabilidade
GARANTIA

anos

aquaBRIGHT™
Commercial White

Blue Mist

Kona Coast

Blue Lagoon

Santorini

Blue Granite

É um revestimento contínuo de alta performance que
elimina os problemas dos revestimentos tradicionais
em piscinas e spas. Fica pronto para utilização em
segundos e é impermeável, extremamente resistente
e durável.
Pode ser aplicado em diversos tipos de materiais
e está a ser utilizado mundialmente em projetos
particulares, assim como em parques aquáticos e
outros projetos comerciais de larga dimensão.

aquaBRIGHT™
É um produto amigo do ambiente ao reduzir o uso
de produtos químicos e é isento de VOC´s.

aquaBRIGHT™
Mediterranean Blue

Midnight Blue

Perle Noir

Pacific Blue

Grey Reef

French Grey

Sahara Sand

Sandstone

Giallo

A opção inteligente para construir ou renovar a sua
piscina ou spa.

Revestimento inovador
de alta qualidade
para piscinas e Spas

D

urante décadas, as piscinas foram revestidas por uma
pintura à base de borracha branca brilhante. Durante o final
da década de 1980 foram proibidos alguns componentes
nocivos neste tipo de revestimento. As novas tintas, já

Alguns dos benefícios do aquaBRIGHT™

sem esses componentes, não eram eficientes e causavam

Uniformidade na Cor

Simplicidade e eficácia

muitas imperfeições; formação de bolhas, descamação e

Comparado com outros acabamentos, aquaBRIGHT™ tem uma
cor bastante uniforme e não mancha com o envelhecimento da
piscina.

A Aplicação de aquaBRIGHT™ é simples por não exigir
transportes de maiores dimensões, cimentos, etc.
O processo é bastante limpo e eficaz. Uma piscina média poderá
ser cheia no mesmo dia que se inicia o processo de aplicação.

desvanecimento em menos de seis meses. Isto forçou os
construtores de piscinas a mudar para acabamentos em
gesso, mas o gesso também tem os seus próprios problemas,
tais como o longo e complicado processo de coloração e
fissuração para mencionar apenas alguns. Posteriormente
outros revestimentos apareceram no mercado, sendo comum
as “pastilhas” de vidro, tela armada etc. também estes com
problemas inerentes a este tipo de revestimentos tais como a
descolagem, rejuntamento ou descoloração.

Foram necessários mais de vinte anos
para que surgisse no mercado um novo e
revolucionário produto.
aquaBRIGHT™ é um revestimento termoplástico em forma
de pó seco, é projetado pneumaticamente por uma máquina
enquanto é aquecido e fundido sobre a superfície da piscina,
seca quase instantaneamente, é isento de juntas e bastante
duradouro.

Escolha uma cor, qualquer cor
Os pigmentos (cor) são como mercadorias, pode haver grandes
variações no seu custo dependendo da cor que você escolher.
Às vezes, a diferença pode ser tão grande que se torna o único
fator determinante na escolha do esquema de cores para a sua
piscina. Todos os acabamentos padrão aquaBRIGHT™ são ao
mesmo preço, por isso escolha de uma forma simples a cor de
que você gosta e não a cor que pode pagar.

anos

aquaBRIGHT™ tem elevada beleza estética devido ao pigmento
existente no produto e poderá ser aplicado em texturas
anti-derrapantes nas zonas desejadas.

Aplicação no exterior
aquaBRIGHT™ pode ser aplicado em zonas “secas”como
bordaduras e entradas tipo praia.

Teste a água e utilize

Aderência e materiais

Possuir uma piscina não significa que precise de uma
licenciatura em química. Ao contrário dos acabamentos em
alvenaria, o acabamento liso, não poroso e com PH neutro da
aquaBRIGHT™ não vai contrabalançar a química da água da
sua piscina. Fácil de limpar algas e devido à natureza deste
produto, você vai gastar muito menos tempo a equilibrar a
química da água e ter mais tempo para disfrutar da piscina ou
spa com a sua familia e amigos.

aquaBRIGHT™ poderá ser aplicado em diversos tipos de
materiais como betão, aço Inox, fibra de vidro, alumínio etc.

Pré-mistura para Proteger

GARANTIA

Estética e vários tipos de textura

Muitas substâncias químicas devem ser pré-misturadas com
água antes de as adicionar na piscina de forma a proteger o
seu acabamento e evitar problemas como branqueamento e
alteração na textura. aquaBRIGHT™ é resistente a produtos
químicos e, ao contrário dos acabamentos de alvenaria, pode
ser lavado com ácido tendo muito pouco impacto sobre a
superfície e a cor da sua piscina.

Garantia
aquaBRIGHT™ tem garantia de 10 anos.

