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DESCRIÇÃO 

Crystal Plus é uma massa de polir de acabamento micro fino à base de óxido de alumínio 

altamente refinado. Graças ao inteligente iPT (intelligent Powder Technology), o Crystal Plus 

remove eficazmente micro riscos finos, marcas de redemoinhos e hologramas em tintas 

escuras para automóveis. O polimento micro fino proporciona um excelente acabamento final 

e deixa um brilho profundo espelhado inigualável. O manuseamento simples e a aplicação fácil 

do Crystal Plus irão impressioná-lo. 

 

APLICAÇÃO  

Devido às características do produto, recomendamos a sua utilização em aplicações na linha 

automóvel. O composto anti-holograma Crystal Plus pode geralmente ser usado com todos os 

discos e esponjas de polimento do Sistema de Reparação de Automóveis. Para melhores 

resultados, recomendamos evitar a utilização de esponjas extra macias. O Crystal Plus pode ser 

aplicado com polidoras rotativas ou orbitais.  

CARACTERÍSTICAS  

• Estado físico: Pasta 

• Cor: Cinzento escuro 

• Odor: característico 

• Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: 100 

• Ponto de inflamação: > 70 ° C 

• Temperatura de ignição em ° C: > 200 

• Valor COV (en g / L): 15,017% (144,16 g / l)  

• pH: 7,8 

• Viscosidade: 7000 - 12000 mPa s 

• Densidade: 0,96 g/cm³ 
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CRYSTAL PLUS 

1L 

DADOS TÉCNICOS 

Poder de corte: 1,5 - Microfino 

Nivel de brilho: 6 - Extremo 

Sistema de camada transparente  

• Pintura convencional Sim 

• Pintura resistente aos riscos Sim 

Aplicação de acabamento de pintura  

• Pintura usada Sim 

• Pintura fresca Sim 

Aplicação  

• À mão Sim 

• À máquina Sim 

Polidora rápida  

• Rot. 1500-2000 RPM 

• Ex. 2000 - 10000 RPM 

 

Temperatura de armazenamento: 15 ° C - 25 ° C 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
 

Código Descrição Embalagem 
 

5010-000016 CRYSTAL PLUS  1L 
 

 
* 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

