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CARACTERÍSTICAS: 

Revestimento transparente ultra-sólido, adequado para reparações rápidas. Distingue-se por excelentes 

propriedades de fluxo, alto brilho, tempo de secagem rápido a 20oC e excelente resistência aos raios UV (sem 

amarelecimento). Caracterizado por alta dureza, arranhões, resistência química e às intempéries. A sua 

principal vantagem é a secagem muito rápida à temperatura ambiente (até 2h a 20oC) e alta dureza inicial. 

Não é necessário aplicar uma secagem forçada para este revestimento claro, porque temperaturas mais altas 

não têm impacto significativo em seu processo de cura. Especialmente recomendado para uso em demãos à 

base de solvente. 

RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO: 

1. É absolutamente crítico aderir à espessura recomendada do revestimento de acabamento seco. Devido às 

propriedades de aplicação muito boas, é possível aplicar o produto muito espesso (até 100 µm para 

revestimento a seco) - existe o risco de aprisionamento de solventes, enrugando o revestimento logo após 

colocar o carro em uso 

é possível; 

2. A aplicação deve ser realizada com humidade recomendada de 40-80%. Humidade muito alta pode causar 

secagem rápida e formação de filme rígido na superfície do revestimento, impedindo a libertação do solvente. 

Os solventes retidos podem influenciar negativamente no revestimento base (por exemplo, bolhas, perda de 

adesão). 

3. Após obter a etapa de secagem livre de poeira, é crucial remover as fitas adesivas - se remover as fitas tarde 

demais, a camada transparente aplicada poderá se soltar da base e do revestimento antigo. 

AVISO: ao aplicar sobre a base de base aquosa, é absolutamente crucial aderir às seguintes condições: 

4. Adicione à camada base à base de água uma quantidade adequada do endurecedor (ativador), usado para 

sistemas de três camadas, de acordo com a recomendação do fabricante de um sistema específico à base de 

água. 

5. A camada de base à base de água deve estar 100% seca (níveis mínimos de água no revestimento podem 

causar defeitos no revestimento de acabamento seco, como perda de aderência ou bolhas aparecendo sob a 

camada de base - os defeitos podem aparecer até 2 meses após a conclusão da reparação). 

APLICAÇÃO: 

Meça a mistura A + B em volume na proporção de 1: 1 e depois misture bem. Aplique com uma pistola de 

pintura com um diâmetro de bico de 1,2 mm em 2 demãos normais com uma pausa de 3-7 minutos 

(dependendo da humidade do ar) para que os solventes evaporem. 
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Atenção: 

A camada transparente deve ser aplicada a uma humidade de 40-80%. A aplicação em humidade abaixo de 

40% aumenta o tempo de secagem. A aplicação em humidade acima de 80% pode causar sérios defeitos de 

revestimento. Permita que o produto atinja naturalmente a temperatura recomendada de aplicação de 18 a 

22oC (evite aquecimento / resfriamento rápido). Não é recomendável aplicar o produto em temperatura 

abaixo de 18oC. 

DADOS TÉCNICOS: 

VOC 2004/42 / IIB (d) (420) máx. 420 g / l 

Verniz transparente CLB-03.035: 

Prazo de validade: 12 meses Densidade (20oC): 1,01 - 1,03 g / cm³  

Cor: incolor / ligeiramente amarelo 

Endurecedor CDL-04.046: 

Prazo de validade: 12 meses Densidade (20oC): 1,02 - 1,04 g / cm³  

Cor: incolor / ligeiramente amarelo 

NOTA: A possível coloração clara do endurecedor não afeta a tonalidade da camada de acabamento. 

Diluente standard CDL-07.002: 

Prazo de validade: 24 meses Densidade (20oC): 0,88 - 0,90 g / cm3 Cor: incolor 

Aditivo de alto brilho (estabilizador de brilho) CDL-07.024: 

Prazo de validade: 24 meses Densidade (20oC): 0,85 - 0,87 g / cm3 Cor: incolor 

 

MISTURA 

` - Por volume Por peso 

Verniz (A) 1 100 

Endurecedor (B) 1 101 

Diluente (C) 
0 - 8% vol. on component A 

 
0 – 7.2% wt. no componente A 

 

 Aditivo (D) 5 - 8% vol. on component A 4.4 - 7% wt. no componente A 

VISCOSIDADE 
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DIN cup 4mm at 20oC 
Ford cup 4 mm at 20oC 
ISO cup 4 mm at 20oC 

 
14 - 16 s 
15 - 17 s 
27 - 31 s 

 

APPLICAÇÃO 

 

Pistola de gravidade 

bico pressão 

1.2 mm 
pressão de operação 

recomendada pelo fabricante da 
pistola 

 

Applicação 

numero de 
camadas 

flash-off  
 

 Espessura do revestimento 

2  
3 - 7 min 

(dependente da 
humidade no ar)) 

               50 - 60 µm 

 

Condições de aplicação recomendadas temperature 18 - 22oC, relativa humidade do ar 40 - 80% 

Cobertura teórica 12 - 13 m2/l 

Pot life (20oC) até 30 min. 

      CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: 

       Proteger do gelo, calor, luz solar e umidade. Armazene bem fechado em local seco e fresco. 

       Temperatura de armazenamento recomendada: +10 a + 30oC. 

TEMPOS DE SECAGEM 

 

                                                                                    

Objecto                                                                                                 

temperatura 

Tipo de 

Endurecedor 

 

 

20oC 

 

 

 

SECAGEM                 SECAGEM               SECAGEM  

SEM POEIRA              TOCAR                       POLIR 
Dureza total                 60ºC 

                                

Secagem polir                                                   

   a 20ºC 

CDL-04-046 20 – 25 min            45 – 55 min              90 – 120 min     5 h                  15 – 20 min 

   

   

   

   
   


