
Final 3 horas

Catálise e / ou Diluição:

Aplicação:

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar

o produto.

Uso do EPI:

Preparação de Superfície:

Composição: 

1 parte de Reparo Rápido para peças plásticas

1 parte de Endurecedor Reparo rápido para peças plásticas

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as 

especificações.  Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200. Acesse nossa página:  www.sherwin-auto.com.br

Resina Epóxi, Solventes Aromáticos

Ao ar a 25ºC:

Secagem:

Cortar 3 camadas da manta de vidro, uma mais larga que a outra, com o comprimento respeitando o

tamanho do reparo. Aplique a primeira camada do Reparo Rápido para peças plásticas e em seguida

a manta com a largura menor. 

Realizar esse processo por três vezes, com a manta na ordem crescente e finalizar com mais uma

camada do Reparo Rápido para peças plásticas. Aplicar o filme plástico e pressionar para retirar as

bolhas de ar e melhorar a fusão.                                                                                                                                                     

Não é recomendada aplicação em PVC.

Indicado para correção de pequenas imperfeições em em parachoques, capô em fibra de vidro e plásticos, aerofólios, grades

e peças plásticas em geral.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

As superfícies devem estar livres de sujeira, graxa, óleo, pó, desmoldantes e outras substâncias que

provocam condição de junção fraca. 

Recomenda-se o lixamento para melhorar a adesão. 
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