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ULTRAFILLER GREY

APARELHO DE ALTO ENCHIMENTO
CINZENTO 400 ml

• Para usar em plástico, fibra de vidro e metal

Referencia: 84167 PT 2004/42/IIB(e )(840)205

• Un 1950

• Secagem rápida. Extremamente flexível

Ultrafiller é um primário de alto enchimento extremamente flexível não contendo isocianetos. De
Secagem rápida, permite aos técnicos de pintura automóvel uma maior rentabilidade e rapidez. Compatível
com as mais recentes tintas auto.
Aplicações: Pára-choques, retrovisores e peças de metal, aço e alumínio. Indicado para tintas de água e
não só. Pode ser aplicado sobre polyester e chapa desprotegida, não deixa ganhar ferrugem. Não abate e
não faz auréola.
Instruções de uso: 1: Agitar antes de usar. 2: Assegure-se que a área a aplicar está desengordurada,
usando o 5-Tech Acrysolve. 3: Pulverizar a cerca de 20cm a 30cm, uma secagem mais rápida permitindo a
evaporação dos solventes evitando os fervidos. 4: Vire a embalagem ao contrário e pulverize para limpar o
bico. 5: Deixe secar 20min à temperatura ambiente, pode acelarar o processo com imfravermelhos ou
soprador de ar quente. 6: Lixar para suavizar se necessário. 7: Pode-se aplicar como base na maioria das
tintas convencionais na pintura automóvel.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

• Tinta acrílica prata para restaurar a aparência das jantes e tampões.
• Acabamento original.
• Resistente ao óleo e gasolina.
• Protege contra o golpe das pedras.

WHEEL SILVER SPRAY
TINTA PARA JANTES PRATA
Referencia: 34601 PT
500 ml

Wheel Silver Spray é uma tinta acrílica com um excelente acabamento final e poder de cobertura para pintar e restaurar plástico
aço, alumínio, nylon, etc. Sendo de um único componente é muito fácil de usar. Providencia um acabamento similar ao de fábrica. Produto
de resina de base acrílica. Resistente ao óleo e à gasolina. Protege contras as pedras e ao roçar nos passeios. Aplicação profissional.
Aplicações: Plástico, nylon, jantes de alumínio, aço, ferro, etc.
Instruções de uso: 1. Agitar bem antes de usar. 2. Limpe as superfícies com 5-Tech Acrysolve. 3. Se houver corrosão, limpe-a
com uma escova e limpe a superfície com 5-Tech Acrysolve. 5. Aplique uma ou duas demãos de 5- Tech Pro Galva. Deixe secar,
pode dar calor para acelerar o processo (Max. 150°C). 6. Aplique o 5-Tech Wheel Silver Spray em finas camadas a uma
temperatura de 20°C. 7. Caso seja necessário, aplique mais camadas após três minutos de secagem.

ULTRA NANO POLISH

POLISHE NANO ULTRA

Referencia: 85092 PT

• Polimento ultra de nano tecnologia.
• Excelente acabamento final.

• Para todos os tipos de Pinturas.
• Longa proteção, duração e brilho.

1 Litro

Ultra Nano Polish é um polis da nova geração de tecnologia Nano. Penetra nas mais pequenas imperfeições permitindo um
acabamento extremamente brilhante, protector e duradouro. Não contém silicones voláteis sendo seguro usar nas secções de pintura.
Especialmente formulado para o mercado profissional, pode ser usado em qualquer tipo de pintura auto. Não necessita de água.
Aplicação simples, não suja nem deixa os frisos de borracha brancos.
Aplicações: Em qualquer tipo de pintura, devido a sua Nano tecnologia pode ser usado em tintas novas e usadas. Automóveis, motos,
auto caravanas, camiões, etc.
Instruções de uso: 1. Agite bem antes de usar. 2. Aplique o produto em superfícies frias com um pano macio. 3. Não aplique o produto
ao sol. 4. Limpe o produto com um pano de micro fibras.
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FINAL CLEAR COAT
VERNIZ DE ACABAMENTO FINAL

450 ml

Referencia: 84110 PT 2004/42/IIB (e) (840) 666

• Verniz de 1K de alta performance.
Acabamento profissional de 2K.
• Excelente capacidade de enchimento e acabamento.
Brilho extra.
• Compatível com tintas à base de água.
Resistente aos U.V.

Final Clear Coat é um aerossol de 1k com acabamento de 2K. Pronto a usar e com excelentes capacidades
de enchimento, torna o trabalho rápido e profissional permitindo um acabamento mais brilhante e duradouro.
Compatível com tintas de água. Resistente aos UV. De secagem rápida, pode ser usado em áreas bem visíveis e
com as mais variadas aplicações. Não contem isocianetos.
Aplicações: Ramo industrial e auto em particular. Capas de espelhos, sensores de estacionamento, interiores,
exteriores, grossuras de portas, etc.
Instruções de uso: 1. Agite bem antes de usar. 2. Aplique uma ou duas demãos. 3. Deixe secar cerca de 5 a 10
minutos entre demãos. 4. Deixe secar cerca de 30 minutos antes de manejar. O tempo de secagem depende da
espessura aplicada, da temperatura ambiente e da humidade.
Atenção: Não é aconselhável a aplicação de calor direto para acelerar o tempo de secagem.
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• Tinta acrílica de secagem rápida para plásticos.
• Não necessita de primário.
• Excelente aderência e secagem rápida.
• Fácil utilização.

PLASTIC PAINT
TINTA PARA PLASTICOS

Referencia: 83795 PT
2004/42/IIB(e)(840)640

400 ml
Plastic Paint é uma tinta acrílica que combina a sua excelente capacidade de aderência e poder de cobertura num
aerossol de secagem rápida. Formulado especificamente para plásticos, não necessitando de primário. Ideal para
acabamentos e reparações delicadas de para-choques e embelezadores de plástico.
Aplicações:
Para-choques, frisos, retrovisores, spoilers, consolas, interiores e exteriores, etc.
Instruções de uso:
1.Limpe a fundo todas as peças que vai pintar, use para o efeito o 5-Tech Acrysolvent. Deixe secar. 2. Para melhorar
a aderência use uma lixa fina. 3. Se for necessário proteja as áreas circundantes da pulverização. 4. Pulverizar a cerca de
30 cm, varias camadas finas, de modo a cobrir totalmente a superfície. 5. Deixe secar e repita se necessário. 6. Vire a
embalagem ao contrário e pulverize para limpar o bico.
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• Acabamento OEM.
• Alto poder de cobertura.
• Excelente elasticidade e aderência.
• Textura fina, secagem rápida.

TEXTURED PLASTIC

PINTURA TEXTURADA PARA PLÁSTICOS

Referencia: 83586 PT

400 ml

Textured Plastic é um produto especialmente indicado para o acabamento original em plásticos, com aplicação em
todos os sectores auto e industria. De muito fácil aplicação, permite uma utilização extremamente rápida e simples. Tem
uma excelente aderência e elasticidade, alto poder de cobertura, grande resistência ao tempo e ao rachar. Compatível
com a maioria das tintas auto utilizadas actualmente. Secagem rápida. Não contem chumbo. Cores pretas e antracite.
Aplicações:
Pára-choques, espelhos retrovisores, frisos, tabelies, etc.
Instruções de uso:
1. Limpe a fundo todas as áreas que se vai pintar, use para o efeito o 5-Tech Acrysolvent. Deixe secar. 2. Se
necessário proteja a área circundante da pulverização. 3. Pulverize finas camadas a uma distancia de 50 a 55 cm, (facto
extremamente importante). 4. Espere alguns minutos entre camadas. 5. Repita passos anteriores (3 e 4) até atingir o
efeito desejado.

• Primário com alto teor de sólidos,
indicado para tintas de água
• Para usar em plático, fibra de vidro e metal.
• Secagem rápida. Extremamente flexível.

ULTRAFILLER

APARELHO DE ALTO ENCHIMENTO
Reference:84167 PT 2004/42/IIB(e )(840)205

500 ml
Ultrafiller é um primário de alto enchimento extremamente flexível não contendo isocianetos. De
Secagem rápida, permite aos técnicos de pintura automóvel uma maior rentabilidade e rapidez. Compatível
com as mais recentes tintas auto.
Aplicações: Pára-choques, retrovisores e peças de metal, aço e alumínio. Indicado para tintas de água e
não só. Pode ser aplicado sobre polyester e chapa desprotegida, não deixa ganhar ferrugem. Não abate e
não faz auréola.
Instruções de uso: 1: Agitar antes de usar. 2: Assegure-se que a área a aplicar está desengordurada,
usando o 5-Tech Acrysolve. 3: Pulverizar a cerca de 20cm a 30cm, uma secagem mais rápida permitindo a
evaporação dos solventes evitando os fervidos. 4: Vire a embalagem ao contrário e pulverize para limpar o
bico. 5: Deixe secar 20min à temperatura ambiente, pode acelarar o processo com imfravermelhos ou
soprador de ar quente. 6: Lixar para suavizar se necessário. 7: Pode-se aplicar como base na maioria das
tintas convencionais na pintura automóvel.

