
1Para pincéisTintas

Uma pequena porção de tinta de grau automotivo com um pincel incluso, para
reparar pequenas lascas e arranhões.

Instruções:
1. Remova a poeira, sujeira, óleo, ferrugem, etc. da área a ser tratada. Por fim,
desengordure com Silicone Off.
2. Agite bem e aplique rapidamente. Caso seja necessário reaplicar ou 
sobrepor camadas, primeiro deixe a camada anterior secar o bastante.

Tinta Touch Up
12ml

4975759170006

ZV9H57FJULRKKKQV

17000

330 270 280W H D mm

Tamanho da caixa

9.3 kg

Peso Bruto da Caixa

360
Quantidade na caixa

-
Número de controle 

Conteúdo

Codigo de barras

Este conjunto inclui uma pequena paleta, um pincel de ponta fina e uma
porção conveniente de diluente de tinta. Quando utilizados juntos, eles podem
melhorar a funcionalidade e acabamento da pintura retocada, dando uma
melhor aparência final.

Instruções:
1. Agite bem a tinta e coloque uma pequena quantidade na paleta.
2. Utilize o diluente incluso conforme necessário.
3. Utilize o pincel de ponta fina para aplicar a tinta cuidadosamente na área a
ser reparada.

Kit Finalizador Tinta Touch Up
Pincel fino×1
Paleta pequena×1
Diluente especial×1

4975759091769

ZV9H57FJUKTLRQTV

09176

232 210 285W H D mm

Tamanho da caixa

3.0 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

B-176
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Você pode facilmente reparar pequenos arranhões ou descascamento de tinta
com esta tinta para pincel.

Instruções
1. Remova a sujeira e ferrugem da área onde a tinta será aplicada e utilize
Atelier 99 Silicone Off para se livrar do óleo. 
2. Agite bem a garrafa e aplique rapidamente.

Tinta Wheel Touch Up W62
Prata 12ml

4975759075622

ZV9H57FJUKRPQMMV

07562

288 225 308W H D mm

Tamanho da caixa

3.0 kg

Peso Bruto da Caixa 

100
Quantidade na caixa

-
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



1SprayTintas

Esta resina acrílica resulta em alto brilho, como um acabamento de fábrica! É fácil de
pulverizar uniformemente, e possui um bico multifuncional com 4 modos: amplo, local,
horizontal e vertical. Isso permite reparar facilmente  áreas de qualquer formato e
tamanho.

Instruções:
1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada. Uma lixa pode ser
utilizada para alcançar um acabamento melhor.
2. Agite bem sempre antes de pulverizar. O rolamento interno do esfera deve fazer um
barulho.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm. Não tente pulverizar tudo de uma vez;
pulverize levemente em linhas paralelas, utilizando 2 a 3 camadas para obter um
acabamento uniforme. Aguarde 5 minutos entre cada camada.
4. Deixe secar por 1 hora. O endurecimento final ocorre pelo aquecimento. Dirija durante 1
hora para endurecer através do aquecimento. Não toque antes de endurecer.
5. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos, limpe o bocal, 
substitua a tampa e armazene.

Body Paint - Sólida
Sólida 300ml

4975759080008

ZV9H57FJUKSKKKSV

08000

410 340 190W H D mm

Tamanho da caixa

17.2kg

Peso Bruto da Caixa

48
Quantidade na caixa

-
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Esta resina acrílica resulta em alto brilho, como um acabamento de fábrica! É
fácil de pulverizar uniformemente, e possui um bico multifuncional com 4
modos: amplo, local, horizontal e vertical. Isso permite reparar facilmente
áreas de qualquer formato e tamanho.

Instruções:
1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada. Uma lixa
pode ser utilizada para alcançar um acabamento melhor.
2. Agite bem sempre antes de pulverizar. O rolamento interno do esfera deve
fazer um barulho.
3. Pulverize a uma distância de 20 a 30 cm. Não tente pulverizar tudo de uma
vez; pulverize levemente em linhas paralelas, utilizando 2 a 3 camadas para
obter um acabamento uniforme. Aguarde 10 minutos entre cada camada.
4. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos,
limpe o bocal, substitua a tampa e armazene.

Body Paint - Metálica, Pérola e Mica
Metálica, Pérola e Mica 300ml

4975759180005

ZV9H57FJULSKKKPV

18000

410 340 190W H D mm

Tamanho da caixa

17.2kg

Peso Bruto da Caixa

48
Quantidade na caixa

-
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Este revestimento claro de dois componentes combina a excelente durabilidade e
acabamento de um revestimento 2K com a conveniência da aplicação em aerossol. A
mistura com o ativador ocorre dentro da lata, então não há nenhum incômodo ou bagunça!

Instruções:
1. Remova a tampa inferior e pressione o pino para baixo contra um objeto duro, como um
piso de concreto. Empurre o pino até o final.
2. Vire de cabeça para baixo e deixe por 5 a 10 minutos.
3. Agite bem de 20 a 30 vezes.
4. Após pulverizar no revestimento colorido, espere de 2 a 5 minutos antes de aplicar 2K
Urethane Clear. Aplique sobre uma área maior do que o revestimento colorido. Pulverize a
uma distância de 15 a 25 cm. Não tente pulverizar tudo de uma vez; pulverize levemente
em linhas paralelas, utilizando 2 a 3 camadas para obter um acabamento uniforme.
Aguarde 10 minutos entre cada camada.
Nota: após a mistura, esta tinta irá endurecer em 12 horas a 20°C. Uma vez endurecida, a
tinta não pode ser utilizada.

Urethane Clear
320ml

4975759080060

ZV9H57FJUKSKKQKV

08006

306 224 385W H D mm

Tamanho da caixa

8.0 kg

Peso Bruto da Caixa 

20
Quantidade na caixa

B-44
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

A tinta de resinas acrílicas puras proporcionam aos carros um brilho como se
fossem novos. É fácil de pulverizar bem. Além disso, possuem um bico
multifuncional de 4 direções, "ampla ou local" e "longitudinais ou largura", que
permite reparar quaisquer arranhões, independentes do tamanho.
<Clear> Dá um brilho profundo e protege a pintura metálica ou cor de mica
perolada.

Instruções
1. Agite bem a lata para misturar a tinta. 
2. 2 a 5 minutos após a pintura com Body Paint, pulverize uniformemente em 
uma área maior do que a área pintada e a uma distância de 15 a 25cm,
movendo a lata paralelamente à superfície. 
3. Não tente terminar de uma vez, mas pulverize leve e uniformemente 2 a 3 
vezes. Seque por 10 minutos antes de pulverizar novamente.
* Recomendamos que você utilize Body Paint (Gradator) depois. Isso evitar
resíduos da pulverização e produz um resultado mais bonito.

Body Paint (Clear) 
Clara 300ml

4975759080022

ZV9H57FJUKSKKMMV

08002

410 340 190W H D mm

Tamanho da caixa

10.0kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

BP-33
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



2SprayTintas

A tinta de resinas acrílicas puras proporciona aos carros um brilho como se fossem novos. 
É fácil de pulverizar bem. Além disso, possuem um bico multifuncional de 4 direções,
"ampla ou local" e "longitudinais ou largura", que permite reparar quaisquer arranhões,
independentes do tamanho.
<Primary Surfacer> Não apenas resiste à ferrugem, mas também permite a firme adesão
da tinta ao revestimento superior.

Instruções
1. Primeiro remova o pó, óleo, cera e ferrugem da área a ser reparada. Recomendamos o
polimento da área desejada com uma lixa para suavizá-la, para obter resultados mais
bonitos.
2. Agite bem a lata para misturar a tinta toda vez antes de pulverizar.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm da área. Não tente terminar de uma vez, mas
pulverize leve e uniformemente 2 a 3 vezes. Deixe secar durante 10 minutos antes de
pulverizar novamente.
4. Para evitar o entupimento do bocal, após utilizar pulverize de cabeça para baixo por
aproximadamente 2 segundos para deixar o ar sair. Depois limpe bem o bocal, coloque a
tampa de volta e guarde.

Body Paint (Primary Surfacer)
Primary Surfacer 300ml

4975759080039

ZV9H57FJUKSKKNTV

08003

410 340 190W H D mm

Tamanho da caixa

10.0kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

B-34
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

A tinta de resinas acrílicas puras proporciona aos carros um brilho como se fossem novos.
É fácil de pulverizar bem. Além disso, possuem um bico multifuncional de 4 direções,
"ampla ou local" e "longitudinais ou largura", que permite reparar quaisquer arranhões,
independentes do tamanho.
<Primary Surfacer Branco> Ao utilizar para preparar a superfície de cor branca pérola ou
de cor clara, como vermelha ou amarela, permite obter um resultado mais bonito. 

Instruções
1. Primeiro remova o pó, óleo, cera e ferrugem da área a ser reparada. Recomendamos o
polimento da área desejada com uma lixa para suavizá-la, para obter resultados mais
bonitos.
2. Agite bem a lata para misturar a tinta toda vez antes de pulverizar.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm da área. Não tente terminar de uma vez, mas 
pulverize leve e uniformemente 2 a 3 vezes. Deixe secar durante 10 minutos antes de
pulverizar novamente.
4. Para evitar o entupimento do bocal, após utilizar pulverize de cabeça para baixo por
aproximadamente 2 segundos para deixar o ar sair. Depois limpe bem o bocal, coloque a
tampa de volta e guarde.

Body Paint ( Primary Surfacer - Branco)
Primary Surfacer - Branca 300ml

4975759080305

ZV9H57FJUKSKNKPV

08030

410 340 190W H D mm

Tamanho da caixa 

10.0kg

Peso Bruto da Caixa 

30
Quantidade na caixa

BP-31
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

A tinta de resinas acrílicas puras proporciona aos carros um brilho como se 
fossem novos. É fácil de pulverizar bem. Além disso, possuem um bico
multifuncional de 4 direções, "ampla ou local" e "longitudinais ou largura", que
permite reparar quaisquer arranhões, independentes do tamanho.

<Gradator> Oculta a linha de fronteira entre a área reparada e a tinta original.
Também possui um efeito de suavizar a poeira.

Instruções
1. Agite bem a lata.
2. Em até 2 minutos após a pintura, pulverize uniformemente a uma distância 
de 15 a 20 cm da área desejada.
3. Para evitar entupimentos: Após utilizar pulverize de cabeça para baixo por
aproximadamente 2 segundos para deixar o ar sair. Depois limpe bem o bocal,
coloque a tampa de volta e guarde.

Body Paint (Gradator)
Gradator 300ml

4975759080046

ZV9H57FJUKSKKOQV

08004

410 340 190W H D mm

Tamanho da caixa

10.0kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

B-35
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

A tinta de resinas acrílicas puras proporciona aos carros um brilho como se
fossem novos. É fácil de pulverizar bem. Além disso, possuem um bico
multifuncional de 4 direções, "ampla ou local" e "longitudinais ou largura", que
permite reparar quaisquer arranhões, independentes do tamanho.

<Mat Black> Utilize no para-choque ou para evitar um clarão no capô.

Instruções
1. Agite bem a lata e pulverize a uma distância de 15 a 20 cm da área
desejada.
2. Para evitar entupimentos: Após utilizar pulverize de cabeça para baixo por
aproximadamente 2 segundos para deixar o ar sair. Depois limpe bem o bocal,
coloque a tampa de volta e guarde.

Body Paint (Mat Black)
Mat Black 300ml

4975759080053

ZV9H57FJUKSKKPNV

08005

410 340 190W H D mm

Tamanho da caixa 

10.0kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

B-36
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



3SprayTintas

Esta resina acrílica resulta em alto brilho, como um acabamento de fábrica!
Esta mini lata é suficiente para pintar 2 a 3 camadas sobre uma área de 0,4 a
0,6 m2 (cerca de 4 a 6 pés quadrados).

Instruções:
1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada. Uma lixa
pode ser utilizada para alcançar um melhor acabamento.
2. Agite bem sempre antes de pulverizar. O rolamento interno do esfera deve
fazer um barulho.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm. Não tente pulverizar tudo de uma
vez; pulverize levemente em linhas paralelas, utilizando diversas camadas
para obter um acabamento uniforme. Aguarde 10 minutos entre cada camada.
4. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos,
limpe o bocal, substitua a tampa e armazene.
Nota: Recomendamos o uso de Soft99 Body Paint Gradator para misturar o
acabamento resultante e ocultar qualquer excesso de pulverização.

Body Paint Mini - Clear
120ml

4975759080114

ZV9H57FJUKSKLLOV

08011

275 144 332W H D mm

Tamanho da caixa

3.5 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

BP-37
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Este primer surfacer cria uma superfície perfeita que evita a ferrugem e
promove excelente adesão da tinta colorida! Esta mini lata é suficiente para
pintar 2 a 3 camadas sobre uma área de 0,4 a 0,6 m2 (cerca de 4 a 6 pés
quadrados).

Instruções:
1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada. Uma lixa
pode ser utilizada para alcançar um acabamento melhor.
2. Agite bem sempre antes de pulverizar. O rolamento interno do esfera deve
fazer um barulho.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm. Não tente pulverizar tudo de uma
vez; pulverize levemente em linhas paralelas, utilizando 2 a 3 camadas para
obter um acabamento uniforme. Aguarde 10 minutos entre cada camada.
4. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos,
limpe o bocal, substitua a tampa e armazene.

Body Paint Mini - Primer-Surfacer
Primer-Surfacer 120ml

4975759080138

ZV9H57FJUKSKLNSV

08013

275 144 332W H D mm

Tamanho da caixa

3.5 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

BP-39
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Este primer surfacer cria uma superfície perfeita que evita a ferrugem e
promove excelente adesão da tinta! Este primer branco é perfeito para veículos
brancos, vermelhos ou de cores claras. Esta mini lata é suficiente para pintar 2
a 3 camadas sobre uma área de 0,4 a 0,6 m2 (cerca de 4 a 6 pés quadrados).

Instruções:
1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada. Uma lixa
pode ser utilizada para alcançar um acabamento melhor.
2. Agite bem sempre antes de pulverizar. O rolamento interno do esfera deve
fazer um barulho.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm. Não tente pulverizar tudo de uma
vez; pulverize levemente em linhas paralelas, utilizando 2 a 3 camadas para
obter um acabamento uniforme. Aguarde 10 minutos entre cada camada.
4. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos,
limpe o bocal, substitua a tampa e armazene.

Body Paint Mini - Primer-Surfacer Branca
Primer-Surfacer - Branca 120ml

4975759080145

ZV9H57FJUKSKLOPV

08014

275 144 332W H D mm

Tamanho da caixa

3.5 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

BP-40
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

O gradator é utilizado para ocultar o limite entre a tinta original e a restaurada.
Também é eficaz para ocultar o excesso de pulverização, tornando-a menos
visível. Esta mini lata é suficiente para gradar para um reparo local.

Instruções:
1. Agite bem sempre antes de pulverizar. Utilize em até 2 minutos após
pulverizar a tinta. Pulverize a uma distância de cerca de 15 a 20 cm para
ocultar limites e manchas causadas pelo excesso de pulverização.
2. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos,
limpe o bocal, substitua a tampa e armazene.

Body Paint Mini - Gradator 
Gradator 120ml

4975759080121

ZV9H57FJUKSKLMLV

08012

275 144 332W H D mm

Tamanho da caixa

3.5 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

BP-38
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



4SprayTintas

Este prático diluente de tinta em aerossol é perfeito para remover a tinta
perfeitamente ao realizar reparos.

Instruções:
1. Mascare quaisquer áreas a serem protegidas.
2. Pulverize uniformemente sobre a tinta a ser removida, a uma distância de
cerca de 15 a 25 cm.
3. Sem deixar secar, limpe com um pano macio e limpo.

Removedor de Tinta
300ml

4975759080152

ZV9H57FJUKSKLPMV

08015

337 190 408W H D mm

Tamanho da caixa

10.0kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

B-30
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Uma tinta spray resistente à ferrugem para o chassis e carroceria de
automóveis, que cria uma camada de amortecimento espessa para evitar
lascas.

Instruções:
1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada. Uma lixa
pode ser utilizada para alcançar um melhor acabamento.
2. Agite bem sempre antes de pulverizar. O rolamento interno da esfera deve
fazer um barulho.
3. Pulverizar a uma distância de 30 a 40 cm. Não tente pulverizar tudo de uma
vez; pulverize levemente em linhas paralelas, utilizando 2 a 3 camadas para
obter um acabamento uniforme. Aguarde 10 minutos entre cada camada.
4. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos,
limpe o bocal, substitua a tampa e armazene.

Under Coat
420ml

4975759080756

ZV9H57FJUKSKRPQV

08075

344 224 276W H D mm

Tamanho da caixa

10.0kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

B-46
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Uma tinta spray resistente à ferrugem para o chassis e carroceria de
automóveis.

Instruções:
1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada. Uma lixa
pode ser utilizada para alcançar um melhor acabamento.
2. Agite bem sempre antes de pulverizar. O rolamento interno da esfera deve
fazer um barulho.
3. Pulverizar a uma distância de 30 a 40 cm. Não tente pulverizar tudo de uma
vez; pulverize levemente em linhas paralelas, utilizando 2 a 3 camadas para
obter um acabamento uniforme. Aguarde 10 minutos entre cada camada.
4. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos,
limpe o bocal, substitua a tampa e armazene.

Chassis Black
420ml

4975759080701

ZV9H57FJUKSKRKLV

08070

348 225 271W H D mm

Tamanho da caixa

9.2 kg

Peso Bruto da Caixa

20
Quantidade na caixa

B-45
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Esta tinta de resina de silicone é altamente resistente ao calor, adequada para uso em
peças que atingem altas temperaturas, como o silenciador ou ao redor do motor.

Instruções:
1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada. Uma lixa pode ser
utilizada para alcançar um melhor acabamento. 
2. Agite bem sempre antes de pulverizar. O rolamento interno da esfera deve fazer um
barulho.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 20 cm. Não tente pulverizar tudo de uma vez; 
pulverize levemente em linhas paralelas, utilizando 2 a 3 camadas para obter um
acabamento uniforme. Aguarde 5 minutos entre cada camada. 
4. Deixe secar por 1 hora. O endurecimento final ocorre pelo aquecimento. Dirija durante 1
hora para endurecer através do aquecimento. Não toque antes de endurecer. 
5. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos, limpe o bocal,
substitua a tampa e armazene.

Tinta à Prova de Calor - Preta
Preta 300ml

4975759080206

ZV9H57FJUKSKMKQV

08020

337 179 408W H D mm

Tamanho da caixa

10.0kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

BP-1
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



5SprayTintas

Esta tinta de resina de silicone é altamente resistente ao calor, adequada para uso em
peças que atingem altas temperaturas, como o silenciador ou ao redor do motor.

Instruções:
1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada. Uma lixa pode ser
utilizada para alcançar um melhor acabamento.
2. Agite bem sempre antes de pulverizar. O rolamento interno da esfera deve fazer um
barulho.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 20 cm. Não tente pulverizar tudo de uma vez;
pulverize levemente em linhas paralelas, utilizando 2 a 3 camadas para obter um
acabamento uniforme. Aguarde 5 minutos entre cada camada.
4. Deixe secar por 1 hora. O endurecimento final ocorre pelo aquecimento. Dirija durante 1
hora para endurecer através do aquecimento. Não toque antes de endurecer.
5. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos, limpe o bocal, 
substitua a tampa e armazene.

Tinta à Prova de Calor - Prata
Prata 300ml

4975759080213

ZV9H57FJUKSKMLNV

08021

337 179 408W H D mm

Tamanho da caixa

10.0kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

BP-2
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Esta tinta de resina de silicone é altamente resistente ao calor, adequada para uso em
peças que atingem altas temperaturas, como o silenciador ou ao redor do motor.

Instruções:
1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada. Uma lixa pode ser
utilizada para alcançar um melhor acabamento. 
2. Agite bem sempre antes de pulverizar. O rolamento interno da esfera deve fazer um
barulho.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 20 cm. Não tente pulverizar tudo de uma vez; 
pulverize levemente em linhas paralelas, utilizando 2 a 3 camadas para obter um
acabamento uniforme. Aguarde 5 minutos entre cada camada.
4. Deixe secar por 1 hora. O endurecimento final ocorre pelo aquecimento. Dirija durante 1
hora para endurecer através do aquecimento. Não toque antes de endurecer.
5. Para evitar entupimento, dispense de cabeça para baixo por 2 segundos, limpe o bocal,
substitua a tampa e armazene.

Tinta à Prova de Calor - Titânio
Titânio 300ml

4975759080275

ZV9H57FJUKSKMRPV

08027

337 179 408W H D mm

Tamanho da caixa

10.0kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

BP-7
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Fácil de aplicar, mas super durável! NÃO é necessário preparar a superfície. Com esta
tinta de laca acrílica, você aplica diretamente em rodas ou peças cromadas.
A linha de produtos consiste em 13 cores, incluindo um tom pastel!

Instruções
1. Remova a poeira, óleo, lascas e ferrugem da área desejada. Polir antes com uma lixa
irá ajudar a obter um resultado mais bonito.
2. Agite bem a lata para misturar a tinta, certificando-se de que a esfera faça um tinido.
Agite sempre antes de pulverizar.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm da superfície. Não pulverize em excesso para
terminar de uma vez. Pulverize em paralelo e levemente, 2 a 3 vezes para um belo
resultado. *Sempre deixe secar durante 5 minutos antes de pulverizar novamente. 
4. Endurece por aquecimento após a secagem. Portanto, dirija durante mais de 1 hora e
aqueça-a para endurecer após a secagem. Não toque na área pintada até endurecer
completamente.
5. Para evitar entupimento no bocal, após o uso dispense de cabeça para baixo durante
cerca de 2 segundos, para deixar o ar sair. Depois limpe bem o bocal, coloque a tampa de
volta e guarde.

Wheel Color Paint W36
Ouro 300ml

4975759075363

ZV9H57FJUKRPNQNV

07536

290 365 430W H D mm

Tamanho da caixa

17.2kg

Peso Bruto da Caixa

48
Quantidade na caixa

-
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Fácil de aplicar, mas super durável! NÃO é necessário preparar a superfície. Com esta
tinta de laca acrílica, você aplica diretamente em rodas ou peças cromadas.
A linha de produtos consiste em 13 cores, incluindo um tom pastel!

Instruções
1. Remova a poeira, óleo, lascas e ferrugem da área desejada. Polir antes com uma lixa
irá ajudar a obter um resultado mais bonito.
2. Agite bem a lata para misturar a tinta, certificando-se de que a esfera faça um tinido.
Agite sempre antes de pulverizar. 
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm da superfície. Não pulverize em excesso para
terminar de uma vez. Pulverize em paralelo e levemente, 2 a 3 vezes para um belo
resultado. *Sempre deixe secar durante 5 minutos antes de pulverizar novamente.
4. Endurece por aquecimento após a secagem. Portanto, dirija durante mais de 1 hora e
aqueça-a para endurecer após a secagem. Não toque na área pintada até endurecer
completamente.
5. Para evitar entupimento no bocal, após o uso dispense de cabeça para baixo durante
cerca de 2 segundos, para deixar o ar sair. Depois limpe bem o bocal, coloque a tampa de
volta e guarde.

Wheel Color Paint W37
Prata 300ml

4975759075370

ZV9H57FJUKRPNRKV

07537

290 365 430W H D mm

Tamanho da caixa

17.2kg

Peso Bruto da Caixa

48
Quantidade na caixa

-
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



6SprayTintas

Fácil de aplicar, mas super durável! NÃO é necessário preparar a superfície. Com esta
tinta de laca acrílica, você aplica diretamente em rodas ou peças cromadas.
A linha de produtos consiste em 13 cores, incluindo um tom pastel!

Instruções
1. Remova a poeira, óleo, lascas e ferrugem da área desejada. Polir antes com uma lixa
irá ajudar a obter um resultado mais bonito.
2. Agite bem a lata para misturar a tinta, certificando-se de que a esfera faça um tinido.
Agite sempre antes de pulverizar.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm da superfície. Não pulverize em excesso para
terminar de uma vez. Pulverize em paralelo e levemente, 2 a 3 vezes para um belo
resultado. *Sempre deixe secar durante 5 minutos antes de pulverizar novamente. 
4. Endurece por aquecimento após a secagem. Portanto, dirija durante mais de 1 hora e
aqueça-a para endurecer após a secagem. Não toque na área pintada até endurecer
completamente.
5. Para evitar entupimento no bocal, após o uso dispense de cabeça para baixo durante
cerca de 2 segundos, para deixar o ar sair. Depois limpe bem o bocal, coloque a tampa de
volta e guarde.

Wheel Color Paint W38
Mat Black 300ml

4975759075387

ZV9H57FJUKRPNSRV

07538

290 365 430W H D mm

Tamanho da caixa

17.2kg

Peso Bruto da Caixa

48
Quantidade na caixa

-
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Fácil de aplicar, mas super durável! NÃO é necessário preparar a superfície. Com esta
tinta de laca acrílica, você aplica diretamente em rodas ou peças cromadas.
A linha de produtos consiste em 13 cores, incluindo um tom pastel!

Instruções
1. Remova a poeira, óleo, lascas e ferrugem da área desejada. Polir antes com uma lixa
irá ajudar a obter um resultado mais bonito.
2. Agite bem a lata para misturar a tinta, certificando-se de que a esfera faça um tinido.
Agite sempre antes de pulverizar.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm da superfície. Não pulverize em excesso para
terminar de uma vez. Pulverize em paralelo e levemente, 2 a 3 vezes para um belo
resultado. *Sempre deixe secar durante 5 minutos antes de pulverizar novamente. 
4. Endurece por aquecimento após a secagem. Portanto, dirija durante mais de 1 hora e
aqueça-a para endurecer após a secagem. Não toque na área pintada até endurecer
completamente.
5. Para evitar entupimento no bocal, após o uso dispense de cabeça para baixo durante
cerca de 2 segundos, para deixar o ar sair. Depois limpe bem o bocal, coloque a tampa de
volta e guarde.

Wheel Color Paint W39
Preta 300ml

4975759075394

ZV9H57FJUKRPNTOV

07539

290 365 430W H D mm

Tamanho da caixa

17.2kg

Peso Bruto da Caixa

48
Quantidade na caixa

-
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Fácil de aplicar, mas super durável! NÃO é necessário preparar a superfície. Com esta 
tinta de laca acrílica, você aplica diretamente em rodas ou peças cromadas.
A linha de produtos consiste em 13 cores, incluindo um tom pastel!

Instruções
1. Remova a poeira, óleo, lascas e ferrugem da área desejada. Polir antes com uma lixa
irá ajudar a obter um resultado mais bonito.
2. Agite bem a lata para misturar a tinta, certificando-se de que a esfera faça um tinido.
Agite sempre antes de pulverizar.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm da superfície. Não pulverize em excesso para
terminar de uma vez. Pulverize em paralelo e levemente, 2 a 3 vezes para um belo
resultado. *Sempre deixe secar durante 5 minutos antes de pulverizar novamente.
4. Endurece por aquecimento após a secagem. Portanto, dirija durante mais de 1 hora e
aqueça-a para endurecer após a secagem. Não toque na área pintada até endurecer
completamente.
5. Para evitar entupimento no bocal, após o uso dispense de cabeça para baixo durante
cerca de 2 segundos, para deixar o ar sair. Depois limpe bem o bocal, coloque a tampa de
volta e guarde.

Wheel Color Paint W42
Clara 300ml

4975759075424

ZV9H57FJUKRPOMOV

07542

290 365 430W H D mm

Tamanho da caixa

17.2kg

Peso Bruto da Caixa

48
Quantidade na caixa

-
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Fácil de aplicar, mas super durável! NÃO é necessário preparar a superfície. Com esta
tinta de laca acrílica, você aplica diretamente em rodas ou peças cromadas.
A linha de produtos consiste em 13 cores, incluindo um tom pastel!

Instruções
1. Remova a poeira, óleo, lascas e ferrugem da área desejada. Polir antes com uma lixa
irá ajudar a obter um resultado mais bonito.
2. Agite bem a lata para misturar a tinta, certificando-se de que a esfera faça um tinido.
Agite sempre antes de pulverizar.
3. Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm da superfície. Não pulverize em excesso para
terminar de uma vez. Pulverize em paralelo e levemente, 2 a 3 vezes para um belo
resultado. *Sempre deixe secar durante 5 minutos antes de pulverizar novamente. 
4. Endurece por aquecimento após a secagem. Portanto, dirija durante mais de 1 hora e
aqueça-a para endurecer após a secagem. Não toque na área pintada até endurecer
completamente.
5. Para evitar entupimento no bocal, após o uso dispense de cabeça para baixo durante
cerca de 2 segundos, para deixar o ar sair. Depois limpe bem o bocal, coloque a tampa de
volta e guarde.

Wheel Color Paint W43
Gun Metallic 300ml

4975759075431

ZV9H57FJUKRPONLV

07543

290 365 430W H D mm

Tamanho da caixa

17.2kg

Peso Bruto da Caixa

48
Quantidade na caixa

-
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



7SprayTintas

Transformando um kit de retoque padrão com pincel em um spray de aerossol, este
sistema facilita a obtenção de um acabamento bonito e uniforme ao retocar arranhões. O
fluxo estritamente direcionado permite o tratamento preciso de arranhões sem o
desnecessário e demorado excesso de spray.

Instruções:
1. Remova a poeira, óleo, rebarbas e ferrugem da área a ser tratada.
2. Agite bem a pintura de retoque antes de remover a tampa e anexar o adaptador incluso
no kit Air Touch.
3. A tampa pincel removida da tinta Touch Up pode ser inserida no orifício desta
embalagem do kit Air Touch (push-out vermelho).
4. Coloque o tubo de pintura equipado com adaptador na parte superior do sistema Air
Touch.
5. Pressione a parte superior de Air Touch para impulsionar a tinta para o tratamento de
arranhões. Pulverize a uma distância de cerca de 6 a 10 cm. A secagem demora de 5 a 10
minutos, dependendo da temperatura ambiente.
6. Air Touch pode ser limpo pressionando a parte superior sem tinta anexada.

Kit de Tinta Spray Touch Up "Air Touch"
80ml

4975759090007

ZV9H57FJUKTKKKRV

09000

225 280 684W H D mm

Tamanho da caixa

5.3 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

BP-17
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Utilize este aerossol como finalização ao reparar a tinta com o sistema Soft99
Air-Touch. Ele irá ocultar o limite entre a tinta original e a restaurada, ocultará o
excesso de pulverização e ajudará a obter um acabamento suave e brilhante. 

Instruções:
Pulverize a uma distância de 15 a 25 cm, sobre uma área mais ampla do que a
tratada com Air Touch.

Spray Finalizador Para Air Touch
60ml

4975759080183

ZV9H57FJUKSKLSNV

08018

240 142 290W H D mm

Tamanho da caixa

3.3 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

BP-18
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

A adição de uma camada transparente pode melhorar drasticamente a aparência de um reparo. Com
Quick Adaptor incluso, Air Touch pode ser alterado de colorido para transparente em apenas 3 segundos
- não é necessário lavar o bocal!

Instruções:
1. Desengordure a área a ser tratada com Silicone Off (vendido separadamente).
2. Agite bem as tintas, e em seguida remova a tampa das tintas coloridas e transparentes.
3. Instale Quick Adaptor em ambas as tintas.
4. Após remover o tubo de sucção original da cabeça de Air Touch, conecte a tinta colorida ao Air Touch
utilizando Quick Adaptor.
5. Pulverize a área a ser tratada a uma distância de cerca de 6 a 10 cm. Repita o processo de
pulverização e secagem diversas vezes, revestindo a pintura até que a superfície original não esteja mais
visível.
6. Após pintar a cor, remova a tinta colorida com Quick Adaptor e coloque a camada transparente, da
mesma maneira que na Etapa 4.
7. Depois de deixar secar durante 5 a 10 minutos (dependendo da temperatura), teste a transparente por
cerca de 3 segundos contra algum jornal, etc. Em seguida, pulverize sobre uma área ligeiramente mais
ampla (+5 cm em cada direção) do que a pintada com cores.
8. Repita o processo de pulverização e secagem diversas vezes para revestir a transparência, até
aparecer um brilho satisfatório.
Nota: Para arrumar ou em caso de irregularidades ou pó de spray, utilize o Kit Finalizador Air Touch -
Gradator ou Spray Finalizador Air Touch.

Kit Finalizador Air-Touch [Clear]
Clear para Air-Touch: 12ml 
Quick Adapter × 2 pçs

4975759092230

ZV9H57FJUKTMMNKV

09223

310 215 238W H D mm

Tamanho da caixa

2.1 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

B-223
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Spray finalizador para Air Touch. Livre-se da rugosidade ao redor da área onde
Air Touch foi pulverizado para matizar fora do limite de uma superfície.
O recém-desenvolvido Quick Adaptor pode transformar a tinta de Touch Up
para Gradator em apenas 3 segundos, sem a necessidade de lavar o bocal.

Instruções:

Kit Finalizador Air-Touch [Gradator]
Gradator para Air-Touch: 12ml
Quick Adapter × 2 pçs (Preto: para Gradator,
Transparente: para Tinta Touch Up) 

4975759092247

ZV9H57FJUKTMMORV

09224

310 215 238W H D mm

Tamanho da caixa

2.1 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

B-224
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



8SprayTintas

Use este spray para remover a tinta e corrigir erros com o sistema de reparo
de tinta Soft99 Air-Touch. Pulverize em um pano limpo e limpe a tinta a ser
removida.

Instruções:

Spray de Ajuste Para Air Touch
80ml

4975759080190

ZV9H57FJUKSKLTKV

08019

235 147 285W H D mm

Tamanho da caixa

3.8 kg

Peso Bruto da Caixa

30
Quantidade na caixa

BP-19
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Uma cabeça sobressalente para Air Touch permite o uso de múltiplas cores de 
tinta sem a necessidade de lavar a cabeça.

Instruções:
1. Conecte a Air Touch.
2. Pulverize durante 2 segundos.
3. Agite bem Touch Paint, antes de anexar a Air Touch e à pintura.

Tampa Sobressalente Para Air Touch 
1 pç

4975759090366

ZV9H57FJUKTKNQQV

09036

415 115 523W H D mm

Tamanho da caixa

2.0 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

B-036
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



1OutrosTintas

Esta é a solução rápida definitiva para arranhões na carroceria do carro ou peças de
plástico pintadas. Basta desenhar ao longo do arranhão com o aplicador tipo giz de cera
para preencher e mascarar até mesmo arranhões profundos, melhorando
consideravelmente as aparências em apenas alguns segundos! Embora seja tão simples
de aplicar, os materiais são altamente duráveis, resistindo a temperaturas de até 80°C e
apenas podem ser removidos com solventes poderosos. Também pode ser composto,
para melhorar ainda mais o resultado!

Instruções:
1. Remova a ferrugem, óleo, rebarbas e água da área a ser tratada.
2. Aplique na área arranhada para preencher o arranhão. Ao fazer camadas, espere dez
minutos entre cada camada.
3. Aplique mais do que o suficiente para preencher o arranhão, e depois utilize o composto
para um acabamento suave. Aguarde pelo menos 24 horas antes de usar o composto. O
endurecimento completo geralmente demora cerca de uma semana.

Caneta Kizu - Branca
Branca 7g

4975759080510

ZV9H57FJUKSKPLKV

08051

140 210 240W H D mm

Tamanho da caixa

1.3 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

BP-51
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Esta é a solução rápida definitiva para arranhões na carroceria do carro ou peças de
plástico pintadas. Basta desenhar ao longo do arranhão com o aplicador tipo giz de cera
para preencher e mascarar até mesmo arranhões profundos, melhorando
consideravelmente as aparências em apenas alguns segundos! Embora seja tão simples
de aplicar, os materiais são altamente duráveis, resistindo a temperaturas de até 80°C e
apenas podem ser removidos com solventes poderosos. Também pode ser composto,
para melhorar ainda mais o resultado!

Instruções:
1. Remova a ferrugem, óleo, rebarbas e água da área a ser tratada.
2. Aplique na área arranhada para preencher o arranhão. Ao fazer camadas, espere dez
minutos entre cada camada.
3. Aplique mais do que o suficiente para preencher o arranhão, e depois utilize o composto
para um acabamento suave. Aguarde pelo menos 24 horas antes de usar o composto. O
endurecimento completo geralmente demora cerca de uma semana.

Caneta Kizu - Branco Pérola
Branco Pérola 7g

4975759080527

ZV9H57FJUKSKPMRV

08052

140 210 240W H D mm

Tamanho da caixa

1.3 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

BP-52
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Esta é a solução rápida definitiva para arranhões na carroceria do carro ou peças de
plástico pintadas. Basta desenhar ao longo do arranhão com o aplicador tipo giz de cera
para preencher e mascarar até mesmo arranhões profundos, melhorando
consideravelmente as aparências em apenas alguns segundos! Embora seja tão simples
de aplicar, os materiais são altamente duráveis, resistindo a temperaturas de até 80°C e
apenas podem ser removidos com solventes poderosos. Também pode ser composto,
para melhorar ainda mais o resultado!

Instruções:
1. Remova a ferrugem, óleo, rebarbas e água da área a ser tratada.
2. Aplique na área arranhada para preencher o arranhão. Ao fazer camadas, espere dez
minutos entre cada camada.
3. Aplique mais do que o suficiente para preencher o arranhão, e depois utilize o composto
para um acabamento suave. Aguarde pelo menos 24 horas antes de usar o composto. O
endurecimento completo geralmente demora cerca de uma semana.

Caneta Kizu - Azul
Azul 7g

4975759080558

ZV9H57FJUKSKPPSV

08055

140 210 240W H D mm

Tamanho da caixa

1.3 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

BP-55
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Esta é a solução rápida definitiva para arranhões na carroceria do carro ou peças de
plástico pintadas. Basta desenhar ao longo do arranhão com o aplicador tipo giz de cera
para preencher e mascarar até mesmo arranhões profundos, melhorando
consideravelmente as aparências em apenas alguns segundos! Embora seja tão simples
de aplicar, os materiais são altamente duráveis, resistindo a temperaturas de até 80°C e
apenas podem ser removidos com solventes poderosos. Também pode ser composto,
para melhorar ainda mais o resultado!

Instruções:
1. Remova a ferrugem, óleo, rebarbas e água da área a ser tratada.
2. Aplique na área arranhada para preencher o arranhão. Ao fazer camadas, espere dez
minutos entre cada camada.
3. Aplique mais do que o suficiente para preencher o arranhão, e depois utilize o composto
para um acabamento suave. Aguarde pelo menos 24 horas antes de usar o composto. O
endurecimento completo geralmente demora cerca de uma semana.

Caneta Kizu - Verde Escuro
Verde Escuro 7g

4975759080565

ZV9H57FJUKSKPQPV

08056

140 210 240W H D mm

Tamanho da caixa

1.3 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

BP-56
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



2OutrosTintas

Esta é a solução rápida definitiva para arranhões na carroceria do carro ou peças de
plástico pintadas. Basta desenhar ao longo do arranhão com o aplicador tipo giz de cera
para preencher e mascarar até mesmo arranhões profundos, melhorando
consideravelmente as aparências em apenas alguns segundos! Embora seja tão simples
de aplicar, os materiais são altamente duráveis, resistindo a temperaturas de até 80°C e
apenas podem ser removidos com solventes poderosos. Também pode ser composto, 
para melhorar ainda mais o resultado!

Instruções:
1. Remova a ferrugem, óleo, rebarbas e água da área a ser tratada.
2. Aplique na área arranhada para preencher o arranhão. Ao fazer camadas, espere dez
minutos entre cada camada.
3. Aplique mais do que o suficiente para preencher o arranhão, e depois utilize o composto
para um acabamento suave. Aguarde pelo menos 24 horas antes de usar o composto. O
endurecimento completo geralmente demora cerca de uma semana.

Caneta Kizu - Prata
Prata 7g

4975759080596

ZV9H57FJUKSKPTQV

08059

140 210 240W H D mm

Tamanho da caixa

1.3 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

BP-59
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Esta é a solução rápida definitiva para arranhões na carroceria do carro ou peças de
plástico pintadas. Basta desenhar ao longo do arranhão com o aplicador tipo giz de cera
para preencher e mascarar até mesmo arranhões profundos, melhorando
consideravelmente as aparências em apenas alguns segundos! Embora seja tão simples
de aplicar, os materiais são altamente duráveis, resistindo a temperaturas de até 80°C e
apenas podem ser removidos com solventes poderosos. Também pode ser composto,
para melhorar ainda mais o resultado!

Instruções:
1. Remova a ferrugem, óleo, rebarbas e água da área a ser tratada.
2. Aplique na área arranhada para preencher o arranhão. Ao fazer camadas, espere dez
minutos entre cada camada.
3. Aplique mais do que o suficiente para preencher o arranhão, e depois utilize o composto
para um acabamento suave. Aguarde pelo menos 24 horas antes de usar o composto. O
endurecimento completo geralmente demora cerca de uma semana.

Caneta Kizu - Cinza Gunmetal
Cinza Gunmetal 7g

4975759080602

ZV9H57FJUKSKQKMV

08060

140 210 240W H D mm

Tamanho da caixa

1.3 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

BP-60
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Esta é a solução rápida definitiva para arranhões na carroceria do carro ou peças de
plástico pintadas. Basta desenhar ao longo do arranhão com o aplicador tipo giz de cera
para preencher e mascarar até mesmo arranhões profundos, melhorando
consideravelmente as aparências em apenas alguns segundos! Embora seja tão simples
de aplicar, os materiais são altamente duráveis, resistindo a temperaturas de até 80°C e
apenas podem ser removidos com solventes poderosos. Também pode ser composto,
para melhorar ainda mais o resultado!

Instruções:
1. Remova a ferrugem, óleo, rebarbas e água da área a ser tratada.
2. Aplique na área arranhada para preencher o arranhão. Ao fazer camadas, espere dez
minutos entre cada camada.
3. Aplique mais do que o suficiente para preencher o arranhão, e depois utilize o composto
para um acabamento suave. Aguarde pelo menos 24 horas antes de usar o composto. O
endurecimento completo geralmente demora cerca de uma semana.

Caneta Kizu - Preta
Preta 7g

4975759080619

ZV9H57FJUKSKQLTV

08061

140 210 240W H D mm

Tamanho da caixa

1.3 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

BP-61
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Esta é a solução rápida definitiva para arranhões na carroceria do carro ou peças de
plástico pintadas. Basta desenhar ao longo do arranhão com o aplicador tipo giz de cera
para preencher e mascarar até mesmo arranhões profundos, melhorando
consideravelmente as aparências em apenas alguns segundos! Embora seja tão simples
de aplicar, os materiais são altamente duráveis, resistindo a temperaturas de até 80°C e
apenas podem ser removidos com solventes poderosos. Também pode ser composto, 
para melhorar ainda mais o resultado!

Instruções:
1. Remova a ferrugem, óleo, rebarbas e água da área a ser tratada.
2. Aplique na área arranhada para preencher o arranhão. Ao fazer camadas, espere dez
minutos entre cada camada.
3. Aplique mais do que o suficiente para preencher o arranhão, e depois utilize o composto
para um acabamento suave. Aguarde pelo menos 24 horas antes de usar o composto. O 
endurecimento completo geralmente demora cerca de uma semana.

Caneta Kizu - Preta Matte
Preta Matte 7g

4975759080626

ZV9H57FJUKSKQMQV

08062

140 210 240W H D mm

Tamanho da caixa

1.3 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

BP-62
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



3OutrosTintas

A solução rápida perfeita para um arranhão desagradável ou lasca na pintura, essas
folhas ultrafinas contêm uma camada flexível de tinta que combina versatilidade com a
aparência da genuína tinta automotiva, melhorando muito a aparência em qualquer parte
da carroceria ou para-choques do veículo. O adesivo à prova d'água de alto poder
proporciona excelente resistência mecânica e às intempéries.

Instruções:
1. Antes de aplicar o adesivo, limpe e seque completamente a área a ser tratada.
Certifique-se de remover todos os resíduos de óleo/silicone. Recomendamos Soft99
Silicone Off (vendido separadamente) para desengordurar facilmente. Em caso de
rebarbas, descamação ou ferrugem, prepare a superfície com lixa.
2. Com as mãos limpas, retire cuidadosamente o adesivo da folha de apoio e aplique
contra o arranhão. Tomando cuidado para evitar a formação de bolhas e vincos, pressione
o adesivo com um dedo para aderir. 
Nota: Tome cuidado para não tocar na superfície adesiva, ou permitir a adesão de poeira
ou sujeira. Uma vez aderidos, os adesivos não podem ser reutilizados. Os adesivos
podem ser cortados em formatos com uma tesoura.

Adesivo Reparador da Carroceria do Carro - Branco
Branca 1 folha (80×150mm)

4975759021018

ZV9H57FJUKMLKLSV

02101

256 122 206W H D mm

Tamanho da caixa

1.5 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

BP-75
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

A solução rápida perfeita para um arranhão desagradável ou lasca na pintura, essas
folhas ultrafinas contêm uma camada flexível de tinta que combina versatilidade com a
aparência da genuína tinta automotiva, melhorando muito a aparência em qualquer parte
da carroceria ou para-choques do veículo. O adesivo à prova d'água de alto poder
proporciona excelente resistência mecânica e às intempéries.

Instruções:
1. Antes de aplicar o adesivo, limpe e seque completamente a área a ser tratada.
Certifique-se de remover todos os resíduos de óleo/silicone. Recomendamos Soft99
Silicone Off (vendido separadamente) para desengordurar facilmente. Em caso de
rebarbas, descamação ou ferrugem, prepare a superfície com lixa.
2. Com as mãos limpas, retire cuidadosamente o adesivo da folha de apoio e aplique
contra o arranhão. Tomando cuidado para evitar a formação de bolhas e vincos, pressione
o adesivo com um dedo para aderir. 
Nota: Tome cuidado para não tocar na superfície adesiva, ou permitir a adesão de poeira
ou sujeira. Uma vez aderidos, os adesivos não podem ser reutilizados. Os adesivos 
podem ser cortados em formatos com uma tesoura. 

Adesivo Reparador da Carroceria do Carro - Branco Pérola
Branca Pérola 1 folha (80×150mm)

4975759021025

ZV9H57FJUKMLKMPV

02102

256 122 206W H D mm

Tamanho da caixa

1.5 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

BP-76
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

A solução rápida perfeita para um arranhão desagradável ou lasca na pintura, essas
folhas ultrafinas contêm uma camada flexível de tinta que combina versatilidade com a
aparência da genuína tinta automotiva, melhorando muito a aparência em qualquer parte
da carroceria ou para-choques do veículo. O adesivo à prova d'água de alto poder
proporciona excelente resistência mecânica e às intempéries.

Instruções:
1. Antes de aplicar o adesivo, limpe e seque completamente a área a ser tratada.
Certifique-se de remover todos os resíduos de óleo/silicone. Recomendamos Soft99
Silicone Off (vendido separadamente) para desengordurar facilmente. Em caso de
rebarbas, descamação ou ferrugem, prepare a superfície com lixa.
2. Com as mãos limpas, retire cuidadosamente o adesivo da folha de apoio e aplique
contra o arranhão. Tomando cuidado para evitar a formação de bolhas e vincos, pressione
o adesivo com um dedo para aderir.
Nota: Tome cuidado para não tocar na superfície adesiva, ou permitir a adesão de poeira
ou sujeira. Uma vez aderidos, os adesivos não podem ser reutilizados. Os adesivos 
podem ser cortados em formatos com uma tesoura. 

Adesivo Reparador da Carroceria do Carro - Prata Metálico 
Prata Metálica 1 folha (80×150mm)

4975759021032

ZV9H57FJUKMLKNMV

02103

256 122 206W H D mm

Tamanho da caixa

1.5 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

BP-77
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

A solução rápida perfeita para um arranhão desagradável ou lasca na pintura, essas
folhas ultrafinas contêm uma camada flexível de tinta que combina versatilidade com a
aparência da genuína tinta automotiva, melhorando muito a aparência em qualquer parte
da carroceria ou para-choques do veículo. O adesivo à prova d'água de alto poder
proporciona excelente resistência mecânica e às intempéries.

Instruções:
1. Antes de aplicar o adesivo, limpe e seque completamente a área a ser tratada.
Certifique-se de remover todos os resíduos de óleo/silicone. Recomendamos Soft99
Silicone Off (vendido separadamente) para desengordurar facilmente. Em caso de
rebarbas, descamação ou ferrugem, prepare a superfície com lixa.
2. Com as mãos limpas, retire cuidadosamente o adesivo da folha de apoio e aplique
contra o arranhão. Tomando cuidado para evitar a formação de bolhas e vincos, pressione
o adesivo com um dedo para aderir. 
Nota: Tome cuidado para não tocar na superfície adesiva, ou permitir a adesão de poeira
ou sujeira. Uma vez aderidos, os adesivos não podem ser reutilizados. Os adesivos
podem ser cortados em formatos com uma tesoura.

Adesivo Reparador da Carroceria do Carro - Preto
Preta 1 folha (80×150mm)

4975759021049

ZV9H57FJUKMLKOTV

02104

256 122 206W H D mm

Tamanho da caixa

1.5 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

BP-78
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras



4OutrosTintas

A solução rápida perfeita para um arranhão desagradável ou lasca na pintura, essas
folhas ultrafinas contêm uma camada flexível de tinta que combina versatilidade com a
aparência da genuína tinta automotiva, melhorando muito a aparência em qualquer parte
da carroceria ou para-choques do veículo. O adesivo à prova d'água de alto poder
proporciona excelente resistência mecânica e às intempéries.

Instruções:
1. Antes de aplicar o adesivo, limpe e seque completamente a área a ser tratada.
Certifique-se de remover todos os resíduos de óleo/silicone. Recomendamos Soft99
Silicone Off (vendido separadamente) para desengordurar facilmente. Em caso de
rebarbas, descamação ou ferrugem, prepare a superfície com lixa.
2. Com as mãos limpas, retire cuidadosamente o adesivo da folha de apoio e aplique
contra o arranhão. Tomando cuidado para evitar a formação de bolhas e vincos, pressione
o adesivo com um dedo para aderir.
Nota: Tome cuidado para não tocar na superfície adesiva, ou permitir a adesão de poeira
ou sujeira. Uma vez aderidos, os adesivos não podem ser reutilizados. Os adesivos 
podem ser cortados em formatos com uma tesoura. 

Adesivo Reparador da Carroceria do Carro - Vermelho
Vermelha 1 folha (80×150mm)

4975759021056

ZV9H57FJUKMLKPQV

02105

256 122 206W H D mm

Tamanho da caixa

1.5 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

BP-79
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

A solução rápida perfeita para um arranhão desagradável ou lasca na pintura, essas
folhas ultrafinas contêm uma camada flexível de tinta que combina versatilidade com a
aparência da genuína tinta automotiva, melhorando muito a aparência em qualquer parte
da carroceria ou para-choques do veículo. O adesivo à prova d'água de alto poder
proporciona excelente resistência mecânica e às intempéries.

Instruções:
1. Antes de aplicar o adesivo, limpe e seque completamente a área a ser tratada.
Certifique-se de remover todos os resíduos de óleo/silicone. Recomendamos Soft99
Silicone Off (vendido separadamente) para desengordurar facilmente. Em caso de
rebarbas, descamação ou ferrugem, prepare a superfície com lixa.
2. Com as mãos limpas, retire cuidadosamente o adesivo da folha de apoio e aplique
contra o arranhão. Tomando cuidado para evitar a formação de bolhas e vincos, pressione
o adesivo com um dedo para aderir.
Nota: Tome cuidado para não tocar na superfície adesiva, ou permitir a adesão de poeira
ou sujeira. Uma vez aderidos, os adesivos não podem ser reutilizados. Os adesivos 
podem ser cortados em formatos com uma tesoura. 

Adesivo Reparador da Carroceria do Carro - Azul Metálico
Azul Metálica 1 folha (80×150mm)

4975759021063

ZV9H57FJUKMLKQNV

02106

256 122 206W H D mm

Tamanho da caixa

1.5 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

BP-80
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Esta caneta de ponta dura torna fácil pintar com precisão as letras dos pneus
de branco.

Instruções:
1. Utilize detergente para lavar a sujeira, cera, óleo e qualquer película antes
de secar completamente. Não aplique nos pneus quentes. 
2. Com a tampa, agite bem. Retire a tampa e pressione suavemente o pincel 
sobre um papelão até sair a tinta.
3. Depois de testar a caneta em um papelão, aplique na letra do pneu. Se
necessário, aplique outra camada depois de secar completamente. 
4. Caso cometa um erro, não entre em pânico. Deixe secar completamente
antes de arrumar as bordas com a caneta preta.

Marcador de Pneus Branco
Branca 8ml

4975759091332

ZV9H57FJUKTLNNMV

09133

270 220 220W H D mm

Tamanho da caixa

2.1 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

B-133
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras

Esta folha de tinta ultrafina cobre facilmente arranhões. Uma superfície flexível
de tinta permite que a firme adesão do adesivo em qualquer tipo de superfície
curva. Inclui lixa e uma espátula, para ajudar a obter um ajuste perfeito.

Instruções:
1. Raspe as rebarbas com a lixa inclusa. Retire qualquer sujeira e óleo da área
e seque completamente. O óleo pode ser removido com Soft99 Silicone Off.
2. Com as mãos limpas, levante o adesivo da película protetora e grude na
área do remendo, tomando cuidado para evitar a formação de vincos. Utilize a
espátula para aplicar em áreas difíceis.

Adesivo Reparador da Liga da Roda
1 folha (80×150mm)
Lixa impermeável × 1
Espátula × 1 

4975759020288

ZV9H57FJUKMKMSSV

02028

545 214 240W H D mm

Tamanho da caixa

2.0 kg

Peso Bruto da Caixa

50
Quantidade na caixa

BP-21
Número de controle

Conteúdo

Codigo de barras


