Dyrup volta a ser distinguida com
Prémio Cinco Estrelas
Dyrustar e Dycrilforce consideradas as melhores
na categoria de Tintas

Dyrustar e Dycrilforce das Tintas Dyrup foram distinguidas com o Prémio Cinco Estrelas
2017 na categoria de Tintas de Interior e Tintas de Exterior. A tinta Dyrustar recebeu esta
certificação pelo segundo ano consecutivo constatando, assim, o reconhecimento
comprovado da sua qualidade. Este ano a certificação foi reforçada com uma Tinta de
Exterior – Dycrilforce, completando a solução 5 estrelas para pintar toda a casa!
Dyrustar é uma tinta aquosa vinílica, de acabamento mate e com proteção fungicida,
especialmente desenvolvida para a decoração de interiores. A classificação final de 7,96/10
foi determinada através de uma análise extensiva, envolvendo consumidores profissionais
e particulares. A excelente cobertura, alto rendimento e a facilidade de aplicação, tornam
esta tinta a mais indicada para a realização de um projeto de pintura rápido e eficaz.

Distinguida pela primeira vez com o Prémio Cinco Estrelas para a Melhor Tinta de Exterior
– Dycrilforce obteve uma classificação final de 8,51/10. O Comité Prémio Cinco Estrelas
avaliou as suas principais características diferenciadoras como: durabilidade no exterior,
repelência à água, eficácia contra fungos e algas, opacidade e capacidade de repelir poeiras
e sujidades, tendo Dycrilforce comprovado a sua excelente performance e destacando-se
quando comparada com os seus concorrentes. Dycrilforce é uma tinta aquosa 100% acrílica,
que foi concebida para a proteção e decoração de fachadas e que oferece uma garantia de
10 anos que atesta a sua elevada qualidade e durabilidade no exterior.
O Prémio Cinco Estrelas é uma prestigiada certificação que valoriza os melhores produtos e
serviços do mercado, sendo uma das principais ferramentas de avaliação rigorosa que
destaca a excelência com base na satisfação dos consumidores. A sua metodologia
minuciosa assenta numa análise elaborada por um painel de júris e testada por
consumidores profissionais e particulares.
As tintas Dyrustar e Dycrilforce estão disponíveis em branco e milhares de cores afinadas
na rede de lojas Dyrup ou em qualquer revendedor aderente da marca. Para mais
informações consulte www.dyrup.pt

