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DESCRIÇÃO 

HE TOP CLEAR GLOSS é um verniz transparente de secagem rápida, resistente aos raios UV, 

aplicável sobre todas as tintas à base de solventes existentes. Actualmente disponível em 

acabamento brilhante. Devido ao seu acabamento e facilidade de polimento, o HE Top Clear 

Gloss é muito adequado para reparações pontuais com tintas à base de solventes. 

 

Para melhor preparação da superfície a pintar, limpá-la a fundo com DESENGORDURANTE 

0467 CARS RAPIDO 5L (5009-001025) e, se necessário, aplicar primário (Easy Filler 4000).  

 

DADOS TÉCNICOS 

• Base aglutinante: Resina acrílica 

• Cor: transparente 

• Odor: dissolvente 

• Grau de brilho: ângulo de medição 60° acc. DIN 67530 (85 - 90 GE) 

• Rendimento: Depende da natureza e da cor de fundo: 400 ml são suficientes para 
aprox. 1,5 - 2,0 m² 

• Substrato: Pinturas lisas e metalizadas 

• Tempo de secagem (a 20°C, 50% Humidade relativa do ar): 

• Seco ao Pó: após aproximadamente 5 - 10 minutos 

• Seco ao toque: após aproximadamente 10 - 20 minutos 

• Curado após de 24 h. 

• O tempo de secagem depende da temperatura ambiente, grau de humidade e número 
de camadas aplicadas. 

• Resistência térmica: Brillo 110°C 

• Estabilidade de armazenamento: 10 anos em condições óptimas (=10°-25°C, 
humidade relativa do ar max. 60%) 

• Tamanho: Aerossol lata, volume máximo nominal 400 ml 

• COV-Valor: Brilho 276,4 g 
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HE TOP CLEAR GLOSS 

400ML 

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO RECOMENDADAS 

• Antes de usar, ler cuidadosamente e observar os textos de advertência no rótulo 

• HE Top Clear Gloss pode ser repintado após secagem de 30 minutos 

• Agitar a lata durante 2 minutos 

• Fazer um teste de pulverização 

• HE Top Clear Gloss: Para reparações pontuais, pulverizar as margens em húmido com 
QUICK SPOTBLENDER 400 ML (5011-001155) 

• HE Top Clear Gloss: Não é adequado para repintar pinturas à base de água. 

• Para óptimo resultado aplicar em condições de temperatura exterior de (20 - 25 °C) e 
humidade relativa do ar de 45 - 60%. 

 

ADVERTÊNCIA 

Humidade relativa do ar elevada causa perda de brilho. 
Só para uso profissional. 

Usar proteção respiratória adequada (tipo recomendado A2/P3). 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
Código Descrição Embalagem 

 

5009-001136 HE TOP CLEAR GLOSS 400 ML 
 

 
* Se desejar 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  

  

 

 

Especificações técnicas e sugestões são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade 

perfeita do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico estão além do 

nosso controle, não somos responsáveis pelos resultados obtidos. 

 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

