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CÓDIGO DE PRODUTO
00592  

FAMÍLIA
tratamento de superfícies 
temporário

LIMPA E DEIXA BRILHANTES – 
as superfícies pintadas, dos 
veículos automóveis ou 
outros.

PROTEGE E TRATA - as 
superfícies pintadas e 
descoradas e ressequidas 
devido ao calor e 
incidências dos raios 
solares, devido à formação 
de uma película resistente 
às radiações solares.

ANTI-ADERENTE E ANTI-
ESTÁTICO – As pinturas 
tratadas com creme CIM 
POLISH ficam brilhantes e 
com cores mais vivas 
evitando a aderência de 
poeiras devido às suas 
características 
electrostáticas e anti-
aderentes. 

CIM POLISH

     PROPRIEDADES: 

Liquido branco opaco, média 
viscosidade, constituído por 
hidrocarbonetos alifáticos, anti-
aderentes, ceras e óleos vegetais. 

     USO RECOMENDADO: 

Em todo o tipo de veículos 
automóveis, em oficinas e 
estações de serviço, etc.

     MODO DE APLICAÇÃO: 

Agitar antes da utilização, aplicar 
s o b r e a p i n t u r a d o c a r r o 
previamente lavado, com esponja 
ou pano macio húmido, com 
movimentos cruzados. Puxar lustro 
com pano de flanela.
O CIM POLISH não mancha os 
plást icos, também pode ser 
aplicado sobre estes. 
O CIM POLISH pode ser utilizado 
mesmo com o carro quente devido 
à exposição solar.As informações contidas neste 

catálogo são baseadas na nossa 
experiência, não substituem, no 
entanto, ensaios preliminares que 
deverão sempre ser feitos, uma vez 
que as condições de aplicação dos 
produtos estão fora do nosso 
controlo. A CIMAI apenas se 
responsabiliza pela manutenção 
das características dos produtos de 
acordo com a nossa especificação.
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Tratamento de pinturas em veículos automóveis

     PRECAUÇÕES: 

No caso de ingestão contactar o 
Centro de Informação 
Antivenenos (808 250 143). A 
concentração no ar em recintos 
fechados não deve exceder os 
1000 ppm.

     ARMAZENAGEM: 

Locais frescos, longe de chama 
viva.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.

     EMBALAGEM: 

4,6 Kg (Código de produto 00593)


