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DESCRIÇÃO 

QUICK SHINE WHITE/BLACK Restaura rápida e facilmente o brilho total da tinta preta ou 

branca ao remover ou mascarar hologramas e pequenas marcas de remoinhos. Uma solução 

rápida para problemas de pintura que poupa tempo e recursos. 

A nanotecnologia adere a superfícies de pintura que remove a água, ajuda a reduzir a 

acumulação de sujidade e torna as superfícies mais fáceis de limpar e manter. 

CARACTERÍSTICAS  

Devido às características do produto, recomendamos a sua utilização no setor automóvel.  

INSTRUÇÕES DE USO 

• Não aplicar à luz solar direta. 

• Agitar bem antes de usar. 

• Aplicar moderadamente sobre superfícies frias limpas com um pano de polimento 

macio. 

• Deixar embaciar e depois polir com um pano de microfibras. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

Desenvolvido para todos os sistemas de pintura: totalmente testado para assegurar a 

compatibilidade com todos os acabamentos modernos de pintura, incluindo HS, camada 

transparente de cerâmica, etc. 

Sem problemas de impacto para guarnições de plástico branco/preto. Enquanto alguns 

polimentos convencionais devem ser mantidos longe de plásticos e borracha adjacentes por 

medo de manchas brancas, QUICK SHINE WHITE / BLACK pode ser utilizado com segurança 
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QUICK SHINE 

1L 

sem mascaramento. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Composição Uma mistura emulsionada de cera de carnaúba, silicones não voláteis, auxiliares 

de polimento, solventes não aromáticos, perfumes e intensificadores de cor na 

água. 

Aparência Líquida e viscosa em branco/preto 

pH 8,5 

Perfume A aço 

Estabilidade  Proteger da congelação. Armazenar à temperatura ambiente. 

Vida útil 18 meses como mínimo em contentores não abertos. 

Packaging 1 L 

 
 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
 

Código Descrição Embalagem 
 

5010-001011 QUICK SHINE BRANCO 1L 
 

5010-001010 QUICK SHINE PRETO 1L 
 

 
*Se 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 para 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

