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QUICK CLEAR LACQUER 

400 ML   

Ref: 5011-006050 

CARSISTEMA PORTUGAL REPRESENTAÇÕES. Ribeira de Eiras, Adémia.  

3020-326 Coimbra.  Portugal / Tel. (+351) 239 433 720 

 

PT 

DESCRIÇÃO 

Verniz formulado com resinas acrílicas de alto brilho e alta transparência para a pintura de 
farois. 

 

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO 

Verniz acrílico para aplicar sobre faróis de policarbonato previamente lixados. 

• Automóveis. 

 

INSTRUÇÕES DE USO 

• Primeiro, lixar o farol com lixa de grão fino e polir. Iniciando com lixa de grão grosso e 
finalizando com grão fino (mínimo 1500). 

• Limpar a superficie de vestigios de pó e gordura. 

• Agitar muito bem o aerossol antes de usar. 

• Aplicar a uma distância de 25 cm sem permitir acumulação excessiva de produto. 
Recomenda-se a aplicação de uma única camada de verniz, dependendo da qualidade 
da lixagem anterior. 

• Se necessário, aplicar uma segunda demão após 20'. 

• Inverter o aerossol para purgar a válvula após o uso, se o difusor entupir, substitua-o 
por um novo. 

• Não aplicar em equipamentos ligados à corrente e use em áreas bem ventiladas. 

• Solicite fichas de segurança. 

 

CARACTERÍSTICAS 

• Alta transparência. 

• Alto brilho. 

• Facilidade de aplicação e repintura. 
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QUICK CLEAR LACQUER  

400 ML 

• Com filtro UV. 

• Não amarelece. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM 

Tipo ligante Acrílico Capacidade nominal 400 ml 

Cor Transparente Resistência da embalagem ao 

calor 

<50°C 

Brilho >90% (60º) Propelente DME 

COV’s 668,5g/l  

Rendimento teórico 2,5m2  

Diluente Mistura de dissolventes 

Vida do produto > 2 anos 

Repintura Após 20’ 

Condições de aplicação T° Ambiente mínima:  

8°C 

T° Superficie:  

5°C 

Humidade 

máx: 

85 % R.H.P. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
Código Descrição Embalagem 

 

5011-006050 QUICK CLEAR LACQUER GLOSS 400 ML 

 
*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 a carsistema@carsistema.pt  
 

As especificações Técnicas e sugestões estão baseadas na nossa própria experiência. Asseguramos a 

perfeita qualidade do produto. Não obstante, considerando que as condições de cada uso concreto 

transcendem o nosso controle, não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:carsistema@carsistema.pt

