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PT 

DESCRIÇÃO 

CHROME EFFECT é uma tinta de acabamento de “efeito cromado”. Este produto é ideal nos 
ciclos de pintura que seja necessário efeito metálico: acabamentos industriais, acessórios de 
veículos (retrovisores, guarnições, molduras, barras, porta bagagens, jantes, Indústria de 
iluminação, etc.) 

VOC 2004/42/IIB (e) (840) 840 

 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

Nitrocelulosa plastificada com resinas alquídicas. 

 

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO RECOMENDADA 

  

 

 

 

Preparação de superfície: Para obter o efeito cromado é 

necessário que a superficie a tratar esteja o mais lisa e brilhante 

possível. 

Superficie não plástica: Deve polir deixando-a totalmente lisa e 

sem poros. O ideal é aplicar sobre pinturas de acabamento 

brilhante 2K de cor preta. 

 

 

 

 

Preparação do produto: O produto está pronto a usar e não é 

necessário diluir.  

Efeito cromo: peso 1000 

 

 

 

Secagem ao ar (20º):  

Sem pó: 5 min 

Secagem ao tato: 1 h 

Secagem total:  12-24 h 
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CHROME EFFECT 0.75 L 

 

 

 

 

Secagem por infravermelhos: 30 min. 

 

CICLO DE PINTURA 

Tricamada para conseguir um efeito cromo com ótima resistência mecânica e 

química, podendo aplicar-se tanto em superficies interiores como exteriores. 

 
TIPO DE INDÚSTRIA: TIPO DE PRODUTO: 

Acabamentos de revestimento industrial para 

fabricantes. Interiores / exteriores: perfis, prateleiras, 

alumínio, etc. 

Acessórios de automóveis: aros, guarnições, 

molduras, espelhos, porta-bagagens, etc. 

1ª CAMADA: Acabamento monocomponente 

brilhante (brilho directo). 
2ª CAMADA : Chrome effect 
3ª CAMADA : Verniz de acabameto 
bicamada 

TIPO DE SUPORTE: MÉTODO DE APLICAÇÃO: 

Vidro, ABS, Aço, chapa zincada, aluminio e ligas. 

 

A pistola 

Ver informação em TDS de todos os produtos 

PREPARAÇÃO DO SUPORTE: ESPESSURA TOTAL SISTEMA: 

Superficie não plástica: Desengordurar com 

desengordurante adequado e polir deixando a 

superficie  totalmente lisa e sem  poros. 

 

Acabamento 1K + Chrome effect + Verniz de 

acabamento bicamada = 33-55 micras 

secas 

 
1ª CAMADA (20-30 μm) 
 

Aplicar de acordo com as instruções do fabricante. 

Secar a 60ºC durante 30 minutos e dejar esfriar à temperatura ambiente antes de aplicar a 

segunda camada. 

 
2ª CAMADA (3-5 μm) 

 

Produto Mistura Aplicação Evaporação Secagrm 

CHROME 
EFFECT 

Pronto a usar 

(homogeneizar) 

1.2 mm  

1.5-2.00 bar 

Aplicar 2 demãos  muito finas  e 

seguidas (pulverizando); 3-5 micras 

Antes da 

estufa: 15-20 

min a 20ºC 

30 min a 60ºC 
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CHROME EFFECT 0.75 L 

3ª CAMADA (10-20 μm) 
 

Aplicar verniz de acabamento de acordo com as instruções do fabricante e com a 

precaução de conseguir uma camada de verniz o mais fina possível. 

 

ADVERTÊNCIAS 

1. Agitar muito bem antes de usar até homogeneizar o pigmento. 

2. Em caso de utilizar uma tampa agitadora convencional de tipo standard, 

deve-se reforçar as uniões  entre a embalagem e a  tampa agitadora,  para evitar 

perdas  de dissolventes  pelas  juntas. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

Ver Ficha de Segurança. 

 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
Código Descrição Embalagem 

 

5004-006040 CHROME EFFECT 0.75 L 
 

 
     
 
* Si deseja obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a 

nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt 

 

 

 

As especificações Técnicas e sugestões estão baseadas na nossa própria experiência. Asseguramos a 

perfeita qualidade do produto. Não obstante, considerando que as condições de cada uso concreto 

transcendem o nosso controle, não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos. 

 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:carsistema@carsistema.pt

