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PLAST PT® - TINTURA PARA SINTÉTICOS  Para melhorar a estética das peças 
plásticas nos veículos automóveis.

 Tintura para plásticos de alta 
qualidade com base dispersiva
 Produz o efeito de novo em partes plásticas sem 
brilho.

Facilidade de aplicação
Pode ser aplicado ao sol.

Proteger de baixas temperaturas
 Não aplicar ou armazenar com temperaturas 
inferiores a +7°C.

Aplicação em espuma
Económico, não escorre.

Livre de dissolventes

Campos de aplicação
 Guarda-lamas, tejadilhos de couro, tejadilhos 
articulados (também em tecido), forros sintéticos, 
peças de borracha, mangueiras, estribos, etc.

Atenção:
 Tinta sensível à humidade, não deve efectuar 
aplicações nos dias de chuva nem deixar 
que entre em contacto com humidade após a 
aplicação.

Aplicação:
  Agitar antes de usar. Humedecer a esponja e limpar o material com o lado áspero da esponja. 
Espremer levemente a esponja. Aplicar a tinta na parte macia da esponja e aplicar de forma leve 
e uniforme. A coloração não desejada sobre ornamentos ou superfícies envernizadas pode ser 
removida de imediato após a aplicação. Tinta já seca pode ser removida aplicando tinta nova por 
cima e limpando-a.

Cor Conteúdo Art.-Nr. Qt./Emb.
Preto

75 ml
0893 280 1

1/12
Antracite 0893 280 2

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabi-
lidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições 
de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a 
qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

 P 09 2010 | M 14 0051 | HT 14 0121 | MN 13 0154 |  | B 02 30016 | 09 03 210

   RENOVADOR DE PLÁSTICOS E BORRACHA  Cera de tratamento de alta qualidade 
para todas as peças de plástico e de 
borracha no exterior.

  Restaura a cor com um ligeiro brilho 
sedoso
  Ideal para peças de plástico desbotadas. Dá um 
aspecto de carro bem tratado ou novo.

  Protecção a longo termo contra as 
condições metereológicas
    As peças de plástico e de borracha mantêm-
se fl exíveis. Evita que o material se torne 
quebradiço e desbotado. Repele água e 
sujidade.

  Composto de cera
     Alta produção, uso económico. Aplicação 
simples e precisa. O produto não sai com a 
chuva.

  Isento de silicone e AOX

Campos de aplicação
 Pára-choques de plástico não pintados, 
retrovisores, moldes de carroçarias, spoilers, 
paredes laterais dos pneus, faixas de borracha, 
etc.

Descrição Conteúdo Art.-Nr. Qt./Emb.
Recipiente 1000 ml 0893 477 1/6

Aplicação:
 Pré-limpar as superfícies com um produto de limpeza. Aplicar o produto uniformemente com uma 
esponja ou pano e trabalhar na superfície. Para superfícies desbotadas recomendamos uma esponja 
grosseira. O efeito de brilho pode ser realçado com um polimento posterior. Manter ao abrigo da 
congelação. 


