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DESCRIÇÃO 

Nano composto líquido para acabamento, proteção e selagem de processos de polimento, 

pintura e retoque, bem como quaisquer superfícies exteriores, vidro, vinil e plásticos. Este 

incrível produto oferece um revestimento protector rápido a qualquer superfície de veículo. 

CARACTERÍSTICAS  

• Aplicável a qualquer superfície do veículo 

• A sua formulação contém nanopartículas que repelem a água, poeira e poluentes 

ambientais para proteger a superfície tratada. 

• Fácil de usar (pulverizar diretamente sobre a superfície a tratar). 

• Espalhar com Pano de Microfibra CRS (2003-007029) 

• Retirar sem tempo de espera com outra parte do pano seco. Não fazer grandes áreas 

ao mesmo tempo. 

• Tanto a aplicação como o acabamento devem ser uniformes para garantir um 

acabamento perfeito. 

• Esperar 10 minutos após a aplicação para ver os resultados. 

• Durabilidade até 6 meses, dependendo das condições em que o produto é aplicado. 

• Apenas para uso profissional treinado e informado ou não-profissional. 

APLICAÇÃO  

1. Assegurar-se de que a superfície está limpa e seca. Agitar bem antes de usar. 

2. Para ativar, apertar e puxar para baixo o fecho vermelho do gatilho. 

3. Pulverizar uma pequena quantidade diretamente sobre a superfície. 

4. Espalhar suavemente sem pressão com um pano de microfibra CRS limpo e seco 

(2003-007029) para assegurar uma camada uniforme. Virar o pano e polir 

imediatamente para obter um brilho elevado. 

 



 

 
   
 

 
 CP:35  03/22 V1 
Página 2 de 2  
 

CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. Ribeira de Eiras - Adémia  
3020-324 Coimbra (Portugal) - Tel. +351 239 433 720 

 

NANO FLASH PROTECT 

500ML 

 

ARMAZENAMENTO 
 
Limpar e secar num lugar bem ventilado, preferencialmente a uma temperatura entre 10°C e 

30°C. Armazenado nestas condições, o prazo de validade será de pelo menos 6 meses. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
 

Código Descrição Embalagem 
 

5010-000005 NANO FLASH PROTECT  500ML 
 

 
*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

