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DESCRIÇÃO 

El QUICK POLISH MOON é uma cera líquida excecional com uma clareza e profundidade de 

brilho excepcionais para utilização em todos os sistemas de pintura, incluindo os de base 

aquosa, cores sólidas e acabamentos claros de uma só camada. 

 

APLICAÇÃO 

• Uso manual: com pulverizador ou a máquina: QUICK POLISH MOON pode aplicar-se 

com um pulverizador, pano convencional ou máquina de encerar. 

• Acão simples: Formulado para uma aplicação rápida e fácil, fácil de encerar. 

Poliuretano reforçado. 

• Giz: Baixo teor de giz, não deixa marcas brancas nos recortes de borracha ou plástico. 

Sem problemas ao sacudir superfícies de cor escura. 

• Compatível com água: A QUICK POLISH MOON não é afectada por resíduos de água 

escondidos. 

• Inócua para o utilizador e para o ambiente: A formulação aquosa única não contém 

solventes aromáticos. 

• Aprovado para a oficina: Não contém silicones voláteis. 

• Especialmente desenvolvido: Para enceramento e protecção de automóveis, 

autocarros, motas, camiões, aviões, barcos, roletas, etc. 

• QUICK POLISH MOON é um produto de alta tecnologia que utiliza as matérias-primas 

mais avançadas da actualidade para obter os melhores acabamentos automotivos do 

mundo. 
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QUICK POLISH MOON 

INSTRUÇÕES 

Agite bem antes de usar. Aplique a cera em pequenas quantidades com um pulverizador ou 

um pano para limpar a pintura fresca. Não aplique demasiado produto nem use com luz solar 

direta. Repasse até dar brilho com um pano seco. 

 

NOTAS TÉCNICAS 

Composição 
Uma mistura emulsionada de ceras, silicones não voláteis, poliuretano, 

intensificadores de cera, solventes não aromáticos, perfume e corante em água. 

Líquido opaco Líquido opaco 

pH  9,0 

Cor  Branca 

Odor De cera clássica 

Estabilidade  
Proteger da geada. Armazenar à temperatura ambiente. Armazenar à 

temperatura ambiente. 

Conservação Mínimo de 18 meses no recipiente original e sem abrir. 

Embalagem Pulverizador 1 litro e garrafa de 5 litros 

 
 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 
Código Descrição Embalagem 

5010-001124 QUICK POLISH MOON 1L 

5010-001046 QUICK POLISH MOON 5L 

*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

