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SOBRE NÓS
A Glitter nasceu em 1983 e começou no mercado
de artesanato com seu produto glitter poliéster. Ao
longo de 37 anos, buscamos inovação constante,
focando em desenvolver produtos de alta qualidade
para o mercado de artesanato e seu público. Fomos
pioneiros neste segmento e continuaremos com este
conceito, trazendo novidades constantes. Em 2020, a
empresa fez sua mudança de marca para Gliart.
Nosso foco é ter produtos que sejam referência, um
exemplo é nossa Cola Pano, considerada a melhor
do mercado nacional. Além disso somos a única
empresa que possui Mármore Líquido, uma paixão
dos artesãos.
Contamos com uma linha de produtos incríveis de
alta qualidade como: Tintas PVA, Ativadores, Pinta
Couro, Vidro Gliart, Jateado Incolor e Colorido, Verniz
Craquelador Universal, Gel Envelhecedor, Pinta
Tecido, Squizz Relevo, Anilinas, Purpurinas, Glitter
Poliéster e Escolar, Glitter Filete, Glitter Diamante,
Brocal, Flocar, Termolina Leitosa, Pinta Couro
(produto exclusivo), Colas em geral, entre outros.

Nosso DNA é o que remete nossa missão, visão e
valores:

Contribuir para um mercado de artesanato mais
forte por meio de produtos inovadores e de
alta qualidade e a competitividade da indústria
brasileira, respeitando as leis e os princípios de
sustentabilidade e responsabilidade social.

Ser reconhecida pelo mercado como a
melhor e mais inovadora indústria em seus
segmentos de atuação.

. Ética
. Transparência
. Satisfação dos Clientes
. Inovação e Alta Performance
. Valorização das Pessoas

NOSSAS LINHAS
LINHA PRO

LINHA HOBBY
Diversão e criatividade no seu tempo livre

A linha PRO foi desenvolvida pensando em
quem quer deixar suas criações ainda mais

A linha Hobby é para você que quer
variedade de produtos, qualidade e cores
vibrantes para se divertir fazendo arte.

Como saber qual produto é de qual linha?
das páginas ou então pelas cores. Produtos em páginas preto e branco são da linha PRO e
produtos em páginas coloridas são da linha Hobby.
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Preparatórios

LINHA PRO
GOMA LACA
• Impermeabilizante para materiais porosos previamente
testados como: MDF, gesso, cerâmica, madeira, isopor,
papel, couro e cortiça;
• Indicado também para preparo prévio de superfícies
porosas que receberão pintura de tinta PVA Gliart;
• Solúvel em álcool;
• Pode ser usado para misturar Glitter Poliéster e
Purpurina. Proporção máxima de mistura: 4 partes de
Goma Laca para 1 de Glitter Poliéster/Purpurina;
• Acabamento transparente e brilhante depois de seco;
• Disponível em embalagem de 100ml [PA3192] e 500ml
[PA3605];
• Venda em pacotes com 6 unidades de 100ml e por
unidade de 500ml.

PRIMER

À base
de água

• Indicado para preparar superfícies para melhor
aderência das tintas PVA Gliart sobre metal,
galvanizados, vidro, acrílico, plástico e PET;
• Aceita pintura com tinta PVA Gliart e découpage com
nossas colas gel e para Cola para Artesanato;
• Para acabamento, utilize nossos Vernizes e Lacas;
• Misture bem antes de usar;
• Disponível em embalagem de 100ml [PA3206] e 500ml
[PA3606];
• Venda em pacotes de 6 unidades de 100ml e por unidade
de 500ml;
• Diferencial: é incolor facilitando a aplicação de cores
escuras.
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LINHA HOBBY
BASE PARA
ARTESANATO

À base
de água

• Base para preparo de peças artesanais com superfícies
porosas dando acabamento fosco aveludado;
• Indicado para madeira, MDF, gesso, cerâmica, metal,
tela, cortiça, isopor, EVA;
• Também pode ser usada em superfície lisa, como PET,
vidro e metal após aplicação do Primer Gliart;
• Acabamento fosco aveludado depois de seco;
• Misture bem o produto antes de usar;
• Disponível em embalagem de 100ml [PA3211] e 250ml
[PA3019];
• Venda em pacotes com 6 unidades de 100ml e por
unidade de 250ml.

TERMOLINA LEITOSA
• Impermeabilizante para tecidos de algodão (evita o

• Acabamento incolor depois de seco;
• Disponível em embalagem de 100ml [PA3204] e 500ml
[PA3607];
• Venda em pacotes de 6 unidades de 100ml e por unidade
de 500ml.
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Auxiliares

LINHA PRO
DILUENTE
• Indicado para diluir o Pinta Tecido, retardando a secagem
e facilitando matizar as cores;
• Para tecidos sintéticos ou outras tintas, testar antes;
• Agite o produto antes de usar;
• Aguardar 72h para lavar;
• Disponível em embalagem de 31ml [PA4026];
• Venda em pacotes de 12 unidades de 31 ml.

À base
de água

BETUME
• Desenvolvido para fazer pátinas e efeitos de
envelhecimento;
• Pode ser usado sobre madeira, MDF, gesso, cerâmica
e outros materiais porosos que podem (ou não) ser
preparados com Tintas PVA Gliart;
• Oferece acabamento fosco após secagem;
• Solúvel em água;
• Secagem total após 72 horas;
• Disponível em embalagem de 100ml [PA3532] e 500ml
[PA3533];
• Venda em pacotes de 6 unidades de 100 ml e por unidade
de 500ml.

ven d as @g li art .co m . b r |

(11)4186-949 4

www.gliart .com.br

9

ESPESSANTE

À base
de água

• Produto indicado para aumentar a viscosidade das tintas
PVA Gliart, resultando em efeito de massa para textura,
sem alterar a cor;
• Após a mistura realizada com as tintas citadas, pode
ser aplicada para uso decorativo em superfícies como
madeira, MDF, gesso, tela, cerâmica e papelão;
• Disponível em embalagem de 31ml [PA0072];
• Venda em pacotes de 12 unidades de 31ml;
• Diferencial: pode ser aplicado em tintas PVA e tintas
acrílicas, tornando a tinta pastosa, podendo utilizar para
texturas com auxílio de stencil.

GEL ENVELHECEDOR

À base
de água

• Desenvolvido para fazer pátinas e efeitos de
envelhecimento;
• Pode ser usado sobre madeira, MDF, gesso, cerâmica e
outros materiais porosos que sejam (ou não) preparados
com tintas PVA Gliart;
• Oferece acabamento brilhante após secagem;
• Disponível em embalagem de 100ml e 500ml;
• Venda em pacotes de 6 unidades de 100ml de cor única;
• Diferencial: melhor pigmentação do mercado e com
cores exclusivas que remetem a nostalgia de itens e
casas antigas.
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LANÇAMENTO

COLA TACK
PERMANENTE
•

À base
de água

Gliart em caixas de MDF, isopor, papel, papelão, biscuit e
gesso;

•
• Também pode ser utilizada para o preparo da tábua para
deslize na superfície a ser utilizada;
• Disponível em embalagem de 60g [PA0790];
• Venda em pacotes com 6 unidades de 60g.

MASSA ACRÍLICA
• Produto indicado para efeito de textura e relevo;
• Uso decorativo em diversas superfícies como MDF,
madeira, gesso, isopor, tela, cerâmica e papelão;
• Disponível em embalagem de 250ml/400g [PA0040].

À base
de água
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TRANSFER PAPER
• Desenvolvido para transferir imagens impressas a laser
ou papel transfer para diversas superfícies;
• Pode ser aplicado em tela, madeira, MDF, cerâmica
e tecidos naturais (algodão previamente lavado para
remover a goma;
• Aplicar sobre superfícies com fundo claro;
• Disponível em embalagem de 60g [PA4204] com bico
aplicador;
• Venda em pacotes com 6 unidades de 60g.

PERSO NALIZE SUA S PE ÇA S COM
FOTOS E I MAGENS I MP RESSAS !

À base
de água
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LINHA HOBBY
COLORÊ
• Corante líquido à base de água indicado para colorir Cola
Clear Gliart, Base Fluffy Gliart e outros tipos de colas,
texturas e massas;
• Indicado para tingir a massa de Biscuit;
• Não gruda ou mancha as mãos, podendo ser facilmente
retirado com água e sabão;
• Disponível em embalagem de 15ml;
• Venda em pacote de 12 unidades de 15ml.

À base
de água

À base
de água

SELANTE ACRÍLICO
• Impermeabilizante desenvolvido para receber o nosso
Mármore Líquido, evitando o amarelamento da peça.
Pode ser usado para o preparo de peças porosas,
aumentando a cobertura das tintas;
• Indicado para madeira, gesso, cerâmica, MDF e outras
superfícies testadas previamente;
• Acabamento brilhante depois de seco;
• Disponível em embalagem de 100ml [PA4777];
• Venda em pacotes com 6 unidades de 100ml.

ven d as @g li art .co m . b r |
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À base
de água

BASE FLUFFY
• Base líquida indicada para uso recreativo, para fazer
• Pode ser misturado com Colorê, Glitter Poliéster, Glitter
Escolar e Snow Fake Gliart;
• Disponível em embalagem de 500g [PA4919];
• Venda por unidade de 500g ou caixa master com 15
unidades de 500g.

SNOW FAKE
•
• É utilizado para fazer Snow Slime;
• Disponível em embalagem de 25g [PA4952];
• Venda em pacote de 12 unidades de 25g;
• Também pode ser utilizado em vasos de plantas para
melhor absorção do excesso de água.

À base
de água

GOMA ENDURECEDORA
• Resina para endurecer e modelar trabalhos feitos em
crochê, com linhas ou barbantes;
• Pode ser usado para modelar tecidos claros e outros
tecidos testados previamente;
• Secagem total 72h;
• Disponível em embalagens de 250g [PA3535] e 500g
[PA3536];
• Venda em pacotes de 6 unidades de 250g e pacotes de 3
unidades de 500g.
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Tintas

LINHA PRO

À base
de água

PRODUTO EXCLUSIVO

SQUIZZ RELEVO
•

aplicação;

• Pode ser aplicado em tecidos (100% naturais), couro,
papéis de scrapbooking. Também indicado para técnica
de vitral e customização em geral;
• São mais de 30 cores nas versões com glitter, cores,
metálicas;
• Testar antes de aplicar em tecidos sintéticos;
• Resistente a lavagens após secagem total de 72h;
• Disponível em embalagem de 31ml;
• Venda em pacotes com 6 unidades de 31ml de cor única.

PE RFE I ÇÃO NO T R AÇO E
F LEX IB I LIDADE N O A CAB AM ENTO
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PINTA COURO

PRODUTO EXCLUSIVO
À base
de água

• Tinta acrílica para restauro de couros naturais como
bolsas, cintos, carteiras e outros objetos em couro;
• Em sintético, testar antes de aplicar;
• Lavagem após 72h de secagem;
• Disponível em embalagem de 37ml;
• Venda em pacotes de 6 unidades de 37ml de cor única.

PRODUTO EXCLUSIVO

A ÚNICA C OM B ICO A P LIC A DO R !
ACABAM E NTOS PE R FE I TO S
TOQ U E S U AV E

PINTA TECIDO
• Tinta para pintura em tecidos naturais como algodão
testar antes;

À base
de água

• Pintar direto com o bico aplicador ou pincel;
• Resistente a lavagens, após secagem total de 72h;
• Não é necessário passar ferro no avesso para melhor
• Disponível em embalagem de 31ml;
• Venda em pacotes de 12 unidades de 31ml de cor única;
• Dispõe de display próprio;
• Diferencial: única no mercado nacional que faz pinturas
usando um bico aplicador como delineador. Com o bico
aplicador, o cliente não tem desperdício de tinta. Possui
um toque macio após a pintura, sem deixar o tecido
rígido.
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JATEADO
• Produto que promove e efeito jateado (fosqueamento) em
vidro, acrílico, PET e plástico;
• Aplicar com rolinho de espuma ou esponja;
• Cores miscíveis;
• Disponível nas cores: incolor, azul, vermelho, verde e
rosa;
• Disponível em embalagem de 100ml;
• Venda em pacotes de 6 unidades de 100ml de cor única.
À base
de água

PRODUTO EXCLUSIVO

MÁRMORE LÍQUIDO
• Produto que promove efeito de mármore;
• Pode ser usado em MDF, gesso, madeira e cerâmica;
• Para superfícies lisas preparar previamente com Primer
Gliart;
•

mármore perfeito;

• Aplicação vide rótulo;
• Disponível em embalagem de 115g;
• Venda em pacotes de 3 ou de 6 unidades de 115g de cor única.
À base
de água
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PVA FOSCA
• Indicada para técnicas artesanais em geral;
• Possui acabamento fosco e confere excelente cobertura em pinturas em
superfícies porosas como madeira, gesso, cerâmica, EVA, isopor, MDF e cortiça;
• Pode ser usada em metal, vidro e PET com aplicação prévia do Primer Gliart;
• Para acabamento, indicamos nossa linha de Vernizes Acrílicos e Lacas;
• Disponível em embalagens de 100ml e 250ml;
• Venda em pacotes de 6 unidades de 100ml e por unidade de 250ml;
• Diferencial: a tinta PVA da linha Pro é um produto incrível com o maior índice de
que desejam alta qualidade com menos demãos, assim gerando uma alta
economia, oferecendo o melhor custo benefício do mercado.
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EM BREVE NOVAS CORES

PVA CINTILANTE
• PVA de acabamento delicado, com micro partículas cintilantes. Indicada
para superfícies porosas como madeira, gesso, cerâmica, EVA, isopor,
MDF e cortiça;

À base
de água

• Indicamos o verniz fosco para não interferir no efeito cintilante;
• Pode ser usada em metal, vidro e PET com aplicação prévia do Primer
Gliart;
• Disponível em embalagens de 100ml e 250ml;
• Venda em pacotes de 6 unidades de 100ml e por unidade de 250ml.

PA3180
PA3478

PA3547
PA3752

PA3562
PA3688

PA3563
PA3703

PA3164
PA3676

PA3569
PA3700

PA3162
PA3697

PA4202
PA4701

PA3941
PA3942

BRANCO

MINERAL

BEGE
ANTIGO

AREIA

CH OCOLATE

TABACO

AMARELO
OURO

VERMELHO
ESCARLATE

VERMELHO
VIVO

PA3169
PA3663

PA3170
PA3686

PA3171
PA3653

PA3172
PA3664

PA3173
PA3654

PA3573
PA3795

PA3176
PA3655

PA3177
PA3666

PA3178
PA3749

ROSA
BEBÊ

ROSA
CLARO

ROSA
ESCURO

PINK

LILÁS

MAGENTA

AZUL
CLARO

AZUL
CELESTE

AZUL
JE ANS

PA4161
PA4197

PA4162
PA4196

PA3937
PA3938

PA4164
PA4195

PA3166
PA3750

PA3181
PA3668

PA5353
PA5395

PA5354
PA5396

PA5351
PA5393

AZUL
TURQUESA

AZUL
CARIBE

AZUL
ULTRAMAR

VERDE
ESMERALDA

VERDE
NATAL

PRETO

PA5350
PA5392

PA5349
PA5391

PA5348
PA5390

PA5394

AZUL
MARINHO

PÉTALA

AZUL
SERENITY

ve n d as @g li ar t .c o m . b r |
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LUNAR
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PVA METÁLICA
• Confere excelente acabamento metálico em superfícies porosas
como madeira, gesso, cerâmica, EVA, isopor, MDF e cortiça;

À base
de água

• Pode ser usada em metal, vidro e PET com aplicação prévia do
Primer Gliart;
• Não precisa de verniz como acabamento;
• Disponível em embalagens de 37ml, 100ml e 250ml;
• Venda em pacotes de 6 unidades de 37ml ou 100ml e por unidade de
250ml;
• Também disponível em caixa master com 20 pacotes de 37ml ou
100ml e 24 unidades de 250ml.
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LINHA HOBBY

KIT TIE DYE
• Produto indicado para tingimento artístico, ideal para o efeito Tie
e transparentes, tipo seda e crepe. Em tecidos sintéticos, testar
previamente;
• Pronta para uso e com bico aplicador que facilita o derramamento
da tinta;
• Cores miscíveis e solúveis em água;
• Kit contendo 6 cores de 60ml cada [PA5277];
• Venda por unidade de caixa.

À base
de água

ven d as @g li art .co m . b r |
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TINTA ACRÍLICA
• Tinta acrílica fosca à base de água indicada para pintura
artesanal e decorativa em superfícies porosas como MDF,
madeira, gesso, cerâmica, isopor, papel e cortiça. Para
outros tipos de superfície testar previamente;
• Ideal para trabalhos escolares;
• Disponível em embalagem de 60ml;
• Venda em pacotes de 6 unidades de 60ml.

À base
de água
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Colas

LINHA PRO
COLA PANO

A N° 1 DO BRASIL

• Cola indicada para tecidos naturais como algodão, jeans
testar previamente;
• Livre de ácido;
• Pode ser lavado após 72h de secagem;
• Disponível em embalagens de 15g [PA0482], 100g
[PA0484] e 500g [PA1634];
• Venda em pacotes de 12 unidades de 15g ou 100g e
pacotes de 3 unidades de 500g;
• Também disponível em Caixas Master com 66 pacotes de
15g e 10 pacotes de 100g ou 500g;
• Diferencial: única cola pano do mercado 100% lavável,
podendo colocar em máquinas que lavam e secam.
À base
de água

COLA PANO DÉCOUPAGE
• Cola indicada para tecidos naturais como algodão, jeans
testar previamente;
• Resistente a lavagens (após 72h);
• Desenvolvida em embalagens que facilitam a aplicação
com pincel;
• Indicada para découpage em tecido Patchapliqué,
Scrapbooking;
• Livre de ácido;
• Disponível em embalagem de 50g [PA1939];
• Venda em pacotes de 12 unidades de 50g;
• Também disponível em Caixas Master com 20 pacotes de
50g.
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COLA TIPO SILICONE
• Desenvolvida para trabalhos manuais e decorativos,
cetim, gorgurão, cordões, sianinha e feltro;
• Não é resistente a lavagens;
• Produto à base de álcool, sem metanol na fórmula;
• Não tóxica;
• Com bico aplicador para facilitar a aplicação;
• Disponível em embalagens de 60g [PA4664] e 100g
[PA3527];
• Venda em 12 unidades de 60g ou 100g, ou Caixa Master
com 240 unidades de 60g ou 120 unidades de 100g.

COLA PEDRARIA
• Cola à base de silicone indicada para colar miçangas,
vidrilhos e canutilhos de vidro em tecidos naturais como
algodão e jeans;
• Não indicada para colar materiais plásticos. No caso de
tecidos sintéticos, testar previamente;
• Aplicar sobre superfície isenta de pintura;
• Resistente a lavagens, após secagem de 72h;
• Disponível em embalagem de 20g [PA2872] em blister;
• Venda por unidade de 20g ou Caixa Master com 30
unidades de 20g [PA3004].

COLA UNIVERSAL
À BASE DE ÁGUA

À base
de água

• Cola com alto poder de aderência;
• Indicada para tapeçaria em geral, revestimento em couro,
borracha, madeira, MDF, metal, tecidos 100% naturais,
vidro, plástico exceto PP, PE e PA;
• Aplicação vide rótulo;
• Disponível em embalagem de 100g [PA3529];
• Venda em pacotes de 12 unidades de 100g.

ven d as @g li art .co m . b r |
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COLA UNIVERSAL
À BASE DE SOLVENTE
• Elevado grau de aderência;
• Produto indicado para colar couro, borracha, madeira,
MDF, metal, vidros, tecidos (100% algodão), papel,
cortiça, EVA, materiais porosos e plásticos, exceto PP
(polipropileno), PE (polietileno) ou PA (nylon);
• Secagem rápida;
• Disponível em embalagens de 17g [PA4337] e 75g
[PA4339];
• Venda por unidade de 17g e em pacotes de 6 unidades de
75g.

COLA PARA
ARTESANATO

À base
de água

• Cola multiuso para artesanato em geral. Pode ser
utilizado em papéis especiais com gramatura a 180g,
madeira, cortiça, MDF, scrapbook, patchwork e materiais
porosos em geral;
• Apresenta um elevado grau de aderência e total
transparência;
• Disponível em embalagem de 250g [PA5194];
• Venda em pacotes de 3 unidades de 250g.

LANÇAMENTO 2021

COLA MADEIRA
• Cola para MDP, MDF, madeira, papelão, cortiça e
materiais porosos;
• Indicada para pequenos reparos;
• Com bico aplicador para facilitar o manuseio;
• Disponível em embalagem de 60g [PA1742];
• Venda em pacotes de 12 unidades de 60g.
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COLA GEL PARA
DÉCOUPAGE

À base
de água

• Pode ser aplicada sobre MDF, madeira, gesso, cerâmica,
vidro, galvanizado, cortiça e similares;
• Ótima aderência, minimizando a possibilidade de enrugar
o papel;
• Disponível em embalagens de 50g [PA3523] e 250g
[PA3524];
• Venda em pacotes de 12 unidades de 50g e pacotes de 6
unidades de 250g.

COLA INSTÂNTANEA
• Cola instantânea para diversas superfícies;
• Alto grau de aderência;
• Seca em poucos segundos;
• Disponível em embalagem de 20g [PA4333];
• Venda em pacotes com 6 unidades de 20g.

À base
de água

COLA SCRAP
• Indicada para colar papéis de scrap, cartolina, papel
cartão, fotos e outros papéis testados previamente;
• Secagem rápida, com bico aplicador preciso, conferindo
excelente acabamento nos trabalhos;
• Livre de ácido;
• Disponível em embalagem de 60g [PA4391];
• Venda em pacotes com 6 unidades de 60g.

ven d as @g li art .co m . b r |
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LINHA HOBBY
À base
de água

COLA CLEAR
• Indicada para uso recreativo e artesanal para técnicas
como scrapbooking, découpage e colagens em geral;
• Pode ser usado para fazer slime;
•

mordência;

• Composição à base de água e baixa acidez;
• Disponível em embalagens de 100g [PA4723] e 500g
[PA4722];
• Venda em pacotes de 12 unidades de 100g ou por unidade
de 500g;
• Também disponível em Caixas master com 10 pacotes de
100g e 30 unidades de 500g.

A NOS S A C OLA TRA NS PAR EN TE!

BOX CLEAR
• O Box Clear é um kit indicado para uso artístico e
recreativo com todos os produtos básicos para você
abusar da criatividade e fazer muita arte com as mãos;
• Conteúdo: 1 Cola Clear 500g, 1 Ativador para colas 100ml,
1 Glitter Escolar perolado 3g, 2 Colorês 15ml nas cores
laranja neon e prata metálico e 1 Estrelinha 3g [PA4984].

À base
de água
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COLA CLEAR COLORÊ
• Indicada para uso recreativo, artesanal e colagens em
geral;
• Cola própria para fazer Slime;
• Composição a base de água e com baixa acidez;
• Disponível em embalagem de 250g;
• Venda por unidade de 250g ou em caixa master com 30
unidades de 250g.
À base
de água

ATIVADOR
• Solução líquida à base de borato de sódio para aumentar
viscosidade de colas em geral e ativar preparações de
slime;
• Não tóxica;
• Disponível em embalagens de 100ml [PA4934] e 500ml
[PA4955];
• Venda em pacotes de 12 unidades de 100ml e por unidade
de 500ml;
• Também disponível em Caixas master com 10 pacotes de
100ml ou 15 unidades de 500ml.
À base
de água
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COLA BIJOU

À base
de água

• Cola para bijuteria em geral, indicada para colar strass e
pedras diversas em bases de metal;
• Transparente após secagem total de 72h;
• Com bico aplicador que facilita o manuseio;
• Disponível em embalagem de 15g [PA4266];
• Venda em pacotes de 12 unidades de 15g.

COLA CHINELO

À base
de água

• Cola desenvolvida para decoração (découpage) com
tecidos de algodão, em chinelos de borracha (as
legítimas).
• Não indicado para tecidos sintéticos;
• Acabamento fosco;
• Resistente a lavagens após secagem completa em 72h;
• Para melhor acabamento, aplicar o Verniz Chinelo Gliart
após 2h de secagem;
• Disponível em embalagens de 50g [PA2814] e 250g
[PA3599];
• Venda em pacotes de 6 unidades de 50g ou 250g.

COLA LANTEJOULA

À base
de água

• Indicado para tecidos naturais como algodão e jeans.
Tecidos sintéticos testar antes;
• Aceita aplicação sobre superfícies pintadas;
• Resistente a lavagens, secagem após 72h;
• Disponível em embalagens de 15g [PA1639] e 60g
[PA1640];
• Venda em pacotes de 12 unidades de 15g ou 60g.
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COLA EPS/EVA
• Cola indicada para isopor, EVA, feltro e similares. Para
outras superfícies ou substrato, é necessário testar
previamente;
•
• Manter fora do alcance de crianças e animais
domésticos;
• Disponível em embalagens de 15g [PA0476] e 100g
[PA3908];
• Venda em pacotes de 12 unidades de 15g ou 100g.

FIXA GLITTER

À base
de água

• Cola para Fixar Glitter Poliéster, Glitter Easy e Glitter
Escolar Gliart em trabalhos artesanais, escolares e
decorativos;
• Indicado para aplicar em tecidos naturais, como algodão
(100%) e jeans. Em tecidos sintéticos, testar antes;
• Resistente a lavagens;
• Com bico aplicador que facilita o manuseio;
• Disponível em embalagens de 15g [PA0637] e 60g
[PA2566];
• Venda em pacotes de 12 unidades de 15g ou pacotes com
6 unidades de 60g.
À base
de água

SQUIZZ ADESIVO
• Produto indicado para técnica de adesivagem e efeito
relevo transparente;
• Pode ser usado sobre: découpage, pintura em MDF,
madeira, vidro, tecido 100% natural e papel;
• Produto atóxico;
• Livre de ácido;
• Disponível em embalagem de 60g [PA2399];
• Venda em pacotes de 6 unidades de 60g.
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Vernizes

LINHA PRO
VERNIZES ACRÍLICOS

VERNIZ GERAL
E X T R A B RIL HO E T R ANSPA RENTE

• Indicados para dar acabamento em materiais porosos
como: MDF, gesso, cerâmica, madeira, isopor, papel, couro
e cortiça;
• Apresentado em 4 opções : Verniz Geral, Verniz Acrílico
Fosco, Verniz Acrílico Brilhante e Verniz Acrílico com Glitter
perolado;
• Misture bem antes de usar;
• Disponível em embalagens de 100ml [PA3202] e 500ml
[PA3610];
• Venda em pacotes de 6 unidades de 100ml e por unidade de
500ml.

À base
de água

VERNIZ FOSCO
FOS CO E TRANSPARENT E
100ml [PA3198]; 500ml [PA3611]

ven d as @g li art .co m . b r |
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VERNIZ CRAQUELADOR
UNIVERSAL

À base
de água

• Produto indicado para efeito craquelado, podendo ser
utilizado nas tintas PVA fosca, metálica, cintilante e tinta
acrílica Gliart;
• Pode ser aplicado em MDF, madeira, gesso e metal;
• Disponível em embalagem de 100ml [PA0785];
• Venda em pacotes de 6 unidades de 100ml.

VERNIZ PARA
PURPURINA
• Possibilita misturar Purpurina em Pó, Anilina a Álcool e
Glitter Poliéster Gliart;
• Também pode ser usado para dar acabamento e brilho
em peças artesanais, quando usado puro;
• Solúvel em álcool;
• Disponível em embalagens de 37ml [PA2606] e 1L
[PA1632];
• Venda em pacotes de 6 unidades de 37ml e por unidade
de 1L.

VERNIZ VITRAL
• Produto indicado para efeito vitral translúcido e brilhante
em vidro, acrílico, placa de PVC transparente, PET, gesso
e cerâmica;
•
• Disponível em embalagem de 37ml;
• Venda em pacotes de 6 unidades de 37ml de cor única.

À base
de água
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LINHA HOBBY

VERNIZ CHINELO
• Verniz à base de água, incolor, indicado para
impermeabilização e acabamento do tecido aplicado sobre
o chinelo com a Cola Chinelo Gliart e demais superfícies
testadas previamente;
• Alta resistência e fácil aplicação;

E X T R A B RIL HO E
T RA NS PA RE NT E

À base
de água

• Aplicar em superfícies livres de impurezas;
• Disponível em embalagens de 37ml [PA2815] e 200ml
[PA3600];
• Venda em pacotes com 6 unidades de 37ml ou 200ml.
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Pós

LINHA PRO
ANILINA A ÁLCOOL
• Corante concentrado com alto poder de tingimento,
indicado para materiais porosos como madeira,
cerâmica, cortiça, papel, sisal e outros;
• Solúvel em álcool etílico 96º ou 46º INPM. A proporção
pode variar de acordo com a tonalidade desejada;
• Solúvel também em água morna (exceto as cores
marrom, preto e laranja);
• Recomendável utilizar luvas para não manchar;
• Disponível em embalagem de 4 a 6g ou quilo;
• Venda em pacotes com 12 unidades de 4 a 6g;
• Compõe um display exclusivo da categoria Pós.

ANILINA A ÓLEO
• Corante concentrado com alto poder de tingimento,
indicado para pigmentação de velas, massa de biscuit e
derivados de petróleo;
• Recomendável utilizar luvas para não manchar;
• Solúvel em aguarrás, a proporção pode variar de acordo
com a tonalidade desejada;
• Para limpeza, use aguarrás ou thinner;
• Disponível em embalagens de 1g a 2g ou quilo;
• Venda em pacotes com 12 unidades de 1 a 2g;
• Compõe um display exclusivo da categoria Pós.
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FLOCAR
•

em interior de caixas de MDF, gesso, isopor, papel,
papelão e derivados e biscuit;

• A superfície deve ser preparada previamente com as
tintas PVA Gliart, preferencialmente na mesma cor do
Flocar Gliart;
•

Permanente Gliart com o auxílio de um pincel, cobrindo
bem toda a área desejada;

• Disponível em embalagem de 25g;
• Venda em pacotes de 3 unidades de 25g.

PURPURINA
•

metálicos e pátinas sobre madeira, cerâmica, gesso,
isopor, vitrais e outros;

• Para diluir, use o Verniz Purpurina Gliart na proporção de
4 partes de Verniz para 1 de Purpurina;
• Disponível em embalagens de 3 a 5g, 50g, 100g ou por
quilo;
• Venda em pacotes de 12 unidades de 3g a 5g de cor
única;
• Compõe um display exclusivo da categoria Pós.
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GLITTER POLIÉSTER
• Partícula de poliéster metalizada, indicado para trabalhos
artesanais, escolares, decorativos, maquiagem e silk;
• Resistente à lavagem quando usada junto ao Fixa Glitter
Gliart;
• Disponível em embalagem de 3,5g, 50g, 100g, 250g, quilo e
a granel;
• Venda em pacotes de 12 unidades de 3,5g e potes de 50g,
100g, 250g ou quilo e a granel;
• Compõe um display exclusivo da categoria Pós;
• Cores cítricas nas gramaturas 0.040, .250 e .125;
• Consulte a fábrica para diferentes gramaturas.

PA5083
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GLITTER EASY
• Partícula de poliéster metalizada;
• Indicada para decorar tecidos, gesso, papéis (scrapbook),
festas, fantasias, maquiagens e outros;
•

evita desperdício;

• Resistente a lavagens quando aplicado em tecido com Fixa
Glitter Gliart;
• Disponível em embalagem de 7g;
• Venda em pacotes de 6 unidades de 7g de cor única;
• Compõe um display próprio.

PA4020

R OSA HOLOG.

GLITTER FASHION
• Partícula de poliéster metalizada, indicado para
maquiagens em geral;
• Disponível em 6 cores, em embalagem de 2g;
• Venda em pacotes de 6 unidades de 2g de cor única.
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LINHA HOBBY

GLITTER ESCOLAR
•

artesanal, escolar e escritório;

•
• Não resistente a lavagens;
• Disponível em embalagens de 3g, 50g, 100g, 250g, quilo e a
granel;
• Venda em pacotes com 12 unidades de 3g de cor única,
pacotes com 6 unidades de 3g em cores sortidas, por
unidade de 50g, 100g ou 250g, por quilo e a granel;
• Também disponível em caixa master com 115 pacotes de 12
unidades de 3g.
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BROCAL
• Partícula grossa de PVC com brilho intenso, indicado
para uso artesanal, escolar e escritório;
•

artesanato Gliart;

• Disponível em embalagens de 3,5g, 50g, 100g, quilo e a
granel;
• Venda em pacotes de 12 unidades de 3,5g de cor única,
em pacotes de 6 unidades de 3,5g em cores sortidas, por
unidade de 50g ou 100g, por quilo e a granel.

LANTEJOULA
• Indicadas para trabalhos artesanais, escolares,
decorativos e customização em geral;
•

para artesanato Gliart;

• Resiste a lavagens;
• Disponível em embalagem de 3g;
• Venda em pacotes de 12 unidades de 3g de cor única ou
em pacote de 6 unidades de 3g de cores sortidas.
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Acabamentos

LINHA PRO

LACA BRILHANTE
• Laca transparente à base de água para acabamento em
materiais porosos como MDF, gesso, cerâmica, madeira,
isopor, papel, couro e cortiça;

À base
de água

• Acabamento transparente com toque laqueado extra
brilho depois de seco;
• Para efeito laqueado aplique de 2 a 3 demãos,
intercalando a secagem;
• Disponível em embalagens de 100ml [PA3189] e 500ml
[PA3609];
• Venda em pacotes de 6 unidades de 100 ml ou por
unidade de 500ml.
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VIDRO GLIART
• Produto que promove efeito de vidro com alto brilho e
transparência;
• Pode ser aplicado sobre découpagens, pinturas com
tintas PVA Gliart e Mármore Líquido;
• Kit contendo dois componentes: 1 frasco de resina de
61g/52ml e 1 endurecedor de 29g/29ml;
• Venda por unidade.

O VID RO MAIS INTE LIGENT E
D O MERCAD O!
N ÃO PRECI S A ESPE RAR
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LINHA HOBBY
RESINA ADT
(ANTIDERRAPANTE)
• Resina antiderrapante para aplicações em tapetes de
barbante e crochê, melhorando a aderência e evitando
que o tecido escorregue ou deslize no piso;
• Não Tóxica;
• Secagem total em 72h;
• Disponível em embalagens de 250g [PA3540] e 500g
[PA3541];
• Venda em pacotes de 6 unidades de 250g e pacotes
de 3 unidades de 500g.

À base
de água
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Papelaria

LINHA HOBBY

PAPEL CARBONO
• Papel para transferência de riscos em superfícies lisas ou tecidos, indicado para uso em
escritórios, trabalhos escolares e trabalhos artesanais, como pintura em tecido, madeira entre
outros;
• Não mancha a peça após a transferência;
• Medida de uma folha: 33 x 44cm;
• Venda em pacotes com 12 unidades de papel em rolinhos ou em pacote unitário com 100 folhas
abertas em cor única.
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Cosméticos

LINHA PRO

PINTAKARA
• Tinta para pintura facial ou corporal de uso recreativo
para crianças acima de 3 anos;
•
• Pode ser aplicado com pincel, esponja ou dedo;
• Disponível em embalagem de 15ml;
• Venda em caixa com 12 unidades de 15ml de cor única ou
blister com 6 cores sortidas nas opções Cores e Glitter;
• Compõe um display próprio.
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PINTAKARA NEON
• Tinta para pintura facial e corporal cremosa, indicada para
maquiadores, recreação e eventos em geral;
•
• Aplicar com pincel, esponja ou dedo;
• Disponível em embalagens de 15ml ou em torre;
• Vendido em caixas de 12 unidades de 15ml cor única e torre
com 5 unidades de 4g de cores sortidas.

A PI NTURA QUE BR I LHA NA LUZ NEG RA !

GLITTER TATTOO
•

Fashion Gliart sobre a pele;

• Composição à base de água, indicada para maquiagem
artística, pintura facial e corporal;
•
• Disponível em embalagens de 15g [PA4717] e 50g [PA4719];
• Venda em pacotes de 12 unidades de 15g ou pacotes de 6
unidades de 50g.
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PINTAKARA TORRE
• Pintura facial e corporal cremosa, indicada para
maquiadores, palhaços, atores, torcedores, recreação e
eventos em geral;
•
• Aplicar com esponja de maquiar ou com o dedo;
• Embalagem de rosquear;
• Disponível nas opções Cores de Glitter;
• Embalagem em torre com 5, 6 ou 10 frascos de 4g, em
cores sortidas.

VENDA POR UNIDADES
UNID. TOR R E 5 COR E S [PA3422],
UNID. TOR R E 5 COR E S COM GLITTER [PA3674],
UNID. TOR R E 6 COR E S [PA3919],
UNID. TOR R E 10 COR ES [PA3920],
UNID. TOR R E 5 COR ES NEON[PA3960]
VENDA DISPLAY COM 12 UNIDADES
DIS PLAY DZ. TOR R E 5 COR E S [PA3616],
DIS PLAY DZ. TOR R E 5 COR E S COM GLITTER [PA3675],
DIS PLAY DZ. TOR R E 5 COR ES NEON[PA3962]

DISPLAYS EXPOSITORES
EX0005 - DISPLAY BALCAO FERRO LINHA PÓS (34X39X60,5 CM)-TESTEIRA 21X43-D.POS
EX0050 - DISPLAY MEDIO DISPLAY CHÃO:BASE H1650 MM
EX0054 - DISPLAY GRANDE 42X61X213CM) CHÃO: PISO
EX0058 - DISPLAY GLITTER EASY-DISPLAY GLITTER EASY
EX0059 - DISPLAY FERRO BALCAO SQUIZZ-D.SQUIZZ 31ML

CONHEÇA A LINHA
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D E A R T I S TA PA R A A R T I S TA

(11) 4186-9494
Rua das Araras, 145 Sitio Guarehy, SP, 06330-285
W W W. G L I A R T. C O M . B R
/canalgliart
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