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Os nossos recursos são limitados, e o nosso consumo está a aumentar. 
A reciclagem de resíduos e a criação de produtos novos a partir destes, 
reduzindo a poluição utilizando melhores mas menos produtos para a 
mesma aplicação, substituindo produtos prejudiciais para o ambiente, 
isto é, utilizando produtos à base de água em vez de produtos à 
base de solventes como alternativa, não será apenas um 
desafio mas uma realidade.
 
Com Finixa, a Chemicar Europe aceitou o desafio ecológico: 
melhoramos diariamente o nosso desempenho dos nossos produtos 
para consumir menos, encontrar soluções para a substituição de 
produtos tradicionais à base de solventes por produtos alternativos 
de elevado desempenho.

Mais do que nunca, 
devemos preservar o 

nosso Planeta.

Descubra neste novo catálogo os produtos 
já existentes,assim como os nossos mais 

recentes desenvolvimentos, que acreditamos 
ser uma oferta mais sustentável e que nos 
ajuda a preservar o meio-ambiente,que é 

uma responsabilidade de todos nós!
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FPS-system

FPS Paint System
 ▪ A tampa fi xa-se sobre o nosso copo Finixa de 400ml e 650ml.
 ▪ O sistema pode montar-se directamente em todo o tipo de pistola 

graças ao seu adaptador rápido.
 ▪ Sem perda de tinta, nem sobrepreparação, a tinta é utilizada até à 

última gota, não há necessidade de preparar mais do que o necessário.
 ▪ Economia de tempo e dinheiro para a limpeza das suas pistolas.
 ▪ Funciona com produtos à base de água e de solvente.
 ▪ Disponíveis com fi ltro de 125 µm ou 190 µm.
 ▪ É fornecido todo completo, válvula e fi ltro montados na tampa.
 ▪ Tampas e copos vendidos em separado, não há perdas de componentes.
 ▪ Fácil de encher.
 ▪ Embalados individualmente em bolsas plásticas e o conjunto 

numa Car dispensadora de 50 peças.
 ▪ Relações de misturas possíveis: 2:1/3:1/4:1/5:1/6:1/7:1/8:1/9:1/10:1/12:1
 ▪ Diferentes adaptadores disponíveis consoante as suas pistolas.
 ▪ Disponível no kit de arranque: 50 copos Finixa 650 ml + 50 tampas FPS 

(125 µm de 190 µm) + 10 espátulas de mistura em plástico (GAC 1000)

Quatro tampas 
diferentes

que se adaptam 
em qualquer um 
dos nossos copos

Pulverizam tinta 
até à última 
gota graças

 à sua válvula tipo 
“guarda-chuva”

Design 
patenteado

dos nossos copos

Pulverizam tinta Pulverizam tinta 
até à última 
gota graças

 à sua válvula tipo 
“guarda-chuva”

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

FPS 0400125 Paint system tampa 400ml - 125µm - 50p. verde 8 80

FPS 0400190 Paint system tampa 400ml - 190µm - 50p. branco 8 80

FPS 0650125 Paint system tampa 650ml - 125µm - 50p. verde 8 80

FPS 0650190 Paint system tempa 650ml - 190µm - 50p. branco 8 80

FPS 01 FPS adaptador M16 rosca interior X X

FPS 02 FPS adaptador M16 rosca exterior X X

FPS 03 FPS adaptador 3/8 rosca interior X X

FPS 04 FPS adaptador 3/8 rosca exterior X X

FPS 05 FPS adaptador 1/4 rosca exterior X X

FPS 06 FPS adaptador 1/4 união rápida X X

FPS 07 FPS adaptador M12 rosca exterior X X

FPS 08 FPS adaptador 1/4 união rápida X X

FPS 09 FPS 18 mm Female, 1.5 mm Thread x x
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FPS System

MARCA MODELO ADAPTOR
AccuSpray PerforMax 05-100 Primer FPS 02

ADIR Gravity Series FPS 01

Advantage 90115 FPS 01

Aerometal 2016 FPS 05

2015 ECO&T FPS 05

2100 ECO&T FPS 05

Super Fura 34 FPS 05

Victoria 92 FPS 05

AES 150 FPS 01

AirGunsa AZ3 HTE 2 FPS 08

AZ3 THE/AZ3 HV FPS 05

AirVerter GG-100 FPS 01

AmPro AR6025 FPS 01

ANI F1-s HPS FPS 03

Astro M-Star/Quantum Ultra Light/Star QUL FPS 01

Asturo ECO/S and ECO/SX FPS 01

Gravity Series FPS 05

ATD 6900 Series and Gravity Series FPS 01

ATD Leonardo 6865/6872/6913/6914/6915/6918 FPS 02

6910 Mini FPS 05

Binks 630/95G/M1-G/MGI 1.8 Primer/SV-100 Gravity FPS 03

Cub SLG Mini Gravity FPS 04

C.A. Technologies Jaguar 300C FPS 01

Jaguar 100C/J100H/SLP/300C/Techline T3 FPS 01

Campbell Hausfeld DH-6500/7800/7900 FPS 01

CAPspray 3100 Gravity Series FPS 01

CarQuest ProValue 2304-PV/2304-PV FPS 01

Central Pneumattic Gravity Series FPS 01

Cornwell PSG-1400 FPS 01

Craftsman 9-15531 FPS 01

Dart Products AB17G/h827a/881a FPS 01

Defynik Gravity Series FPS 07

DeVilbiss Compact ITW/Finishline/GFHV510/GFP/GFV/Gpi FPS 04

GTI FPS 03

GTI/GTI PRO FPS 04

J.G.A/J.G.V./M.B.C./M.G.M. FPS 03

MGPi + C62/PRI/SR I mini FPS 04

Compact 506 FPS 03

Compact 506 gravity FPS 03

Compact 510 Trans Tech Gravity FPS 03

Compact Mini HVLP and Trans Tech FPS 04

CVi 620G/CVi 620GW/dRd/EXL 620G FPS 03

Finishline FLG4 gravity models FPS 03

Finishline FLG-6 Series FPS 03

GFG-5 and 6 series FPS 03

GFHV-510/JGA-535G/JGA-635G FPS 03

PRi 601G Primer FPS 03

Sri Mini/Pro Mini/SRiW Mini FPS 04

TEKNA/TEKNA Copper/Prolite/QuickClean FPS 03

Dura-Block 007 Extreme Performance/AF900K FPS 01

DUX Gravity Series FPS 07

Ecco 652-S FPS 03

Eminent E13 FPS 05

Evercraft (NAPA) BK7703758 FPS 01

FINIXA SPG 500/SPG 501/SPG 518/SPG 525 FPS 01

Goni 321 FPS 01

Graco Delta GF FPS 03

LT200/LT300 FPS 01

MARCA MODELO ADAPTOR
Grip H827W FPS 01

Grizzly H7669 FPS 01

Husky HDS-780/HDS-790/HDS-890 Pro FPS 01

Ingersol Rand 210G/270G FPS 01

Iwata AZ3 HTE 2 FPS 08

LPA 94/LPH 400 FPS 01

LPA-94/VX929/VXL949 Primer FPS 01

LPH-300 FPS 05

LPH400 LV/LVB/LVX/440 PRIMER FPS 01

Supernova LS-400/Supernova WS-400 FPS 08

VXL 949 FPS 01

W300/W300LV FPS 05

W400 LVC 90 FPS 03

W400/400LV/400WB/WR-400 FPS 01

Jonnesway JA-6111 FPS 01

Kobalt (Lowe's) KC-566CG/KC-577HG/AIR86 and 88 FPS 01

Krautzberger Mignon 3 FPS 07

Kremlin Hti-G/M21-G/M22 FPS 05

Mac Econocoat/SG1250/SG1300 FPS 01

SG610K FPS 03

Mark I AF7003 FPS 01

Mattco Gravity Series FPS 01

MTPGHE13/MTPGHE15 FPS 02

Max Air W98 FPS 01

MSB Gravity Series FPS 01

M-Star Gravity Series FPS 01

NESCO 880 FPS 02

840/868/870 FPS 01

Nikota HVLP-G FPS 01

OPTIMA 500 FPS 03

400/500/601/800/900 FPS 03

Porter-Cable PSH-1 and 3 FPS 01

PRO-TEK 2600/4000GH/764x FPS 01

ProValue (Carquest) 2304-PV and 2305-PV FPS 01

Sagola 3300-G FPS 07

403G/4100G/433G/434G/444G/
450G/mini extr

FPS 07

4400 and 4500 Extreme FPS 09

MODEL 71 and 75 FPS 03

SATA ALL QCC ALL QCC ALL QCC FPS 06

HVLP 3000 FPS 06

JET B NR 95 HVLP FPS 01

JET RP FPS 02

JET90/S FPS 02

KLC B-HVLP FPS 02

KLC P FPS 02

KLCB-RP FPS 02

MC 93 FPS 07

MCB FPS 02

NR 2000 FPS 06

NR 2000/DIGITAL FPS 02

NR 92 HVLP FPS 01

RP 3000 FPS 06

MARCA MODELO ADAPTOR
SATA RP DIGITAL FPS 02

KLC-B FPS 02

KLC-P FPS 02

KLC-RP FPS 02

KL-Primer FPS 07

LM 2000 B FPS 02

LM 2000 K FPS 02

LM-92 FPS 02

MCB Primer FPS 02

MCB-90 FPS 02

MCB-93 FPS 07

SATAjet 90/90-2 HVLP/90-2 RP FPS 02

B/NR-92/NR-95 FPS 01

NR 2000 RP and HVLP FPS 02

SEM 71001 Pro-Tex Truck Bed Liner Gun FPS 03

Sharpe Cobalt HVLP (Euro) FPS 03

FX-200 Conventional/FX-300 HVLP FPS 01

Smart (Finishmaster) Spray Gun Kit (Std) FPS 01

Spitznagel W2000A FPS 01

Spray-It 522 FPS 01

Star III FPS 01

Sunex 9002A/9004A FPS 01

Titan Vaper 1.4mm Base/Clear/1.7mm Primer FPS 01

TranStar 6613/6614/6617 FPS 01

Trem Pro Gravity Series FPS 01

U-Pol Maximum FPS 01

Walcom Genesi FPS 02

other FPS 07

Walther Pilot Pilot IV/Pilot Maxi/Pilot Mini HD/Pilot Mini MD FPS 05

861-C/863/881H/904H/H881W FPS 01

878/827-C FPS 02

Warwick 861-C/863/881H/904H/H881W FPS 01

878/827-C FPS 02

FPS 01 FPS 02 FPS 03 FPS 04 FPS 05 FPS 06 FPS 07 FPS 08 FPS 09
FPS System
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FPS Kit inicial Paint System
 ▪ 50 copos Finixa 650 ml.
 ▪ 50 tampas FPS (125 µm de 190 µm).
 ▪ 10 espátulas de mistura em plástico (GAC 1000).

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

FPS 
065012500

Finixa paint system jogo de partida:
50 copos Finixa 650 ml + 50 tampas FPS (125 µm)
+ 10 espátulas de mistura em plástico (GAC 1000)

1 45

FPS 
065019000

Finixa paint system jogo de partida:
50 copos Finixa 650 ml + 50 tampas FPS (129 µm)
+ 10 espátulas de istura em plástico (GAC 1000)

 1 45

SPG 60 Mala de pintura
 ▪ 2 X SPG 500 - Finixa pistola de pintura LVLP CC 500 

(negro cromado), bico 1,3 mm, aplicação universal.
 ▪ 1 X SPG 500 - Finixa pistola de pintura LVLP CC 500 

(negro cromado), bico 1,8 mm, aplicação universal.
 ▪ 1 X Copo standard para pistola.
 ▪ 3 X FPS 01 – adaptador FPS, M16 rosca interior.
 ▪ 10 Finixa copos de mistura 650 ml / 900 ml.
 ▪ 5 X Finixa Paint System tampas verdes - 125µm.
 ▪ 5 X Finixa Paint System tampas brancas - 190µm.
 ▪ Conjunto de bicos 1,3, 1,5, 1,8 e 2,0 mm também 

disponíveis em separado.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SPG 60 Mala de pintura incl. 3 pistolas 1 x

FPS system

Experimente o inovador 
sistema FPS com o kit inicial 

que preparamos para si

11
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PAL

45

45

PAL

FPS system

Experimente o inovador 
com o kit inicial 

que preparamos para si
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MCB Copos negros

MCU Copos não impressos

12
Copos de mistura e acessórios

MCB

MCU

Código Descrição (unidade de venda) CAR PAL

MCB 0400 Copos negros - 400ml - 200p. 1 60

MCB 0650 Copos negros - 650ml - 200p. 1 40

MCB 1300 Copos negros - 1300ml - 200p. 1 24

MCB 2240 Copos negros - 2240ml - 200p. 1 18

Código Descrição (unidade de venda) CAR PAL

MCU 0400 Unprinted Cups - 400ml - 200p. 1 60

MCU 0650 Unprinted Cups- 650ml - 200p. 1 40

MCU 1300 Unprinted Cups- 1300ml - 200p. 1 24

MCU 2240 Unprinted Cups- 2240ml - 200p. 1 18

Remover pigmento excessivo numa mistura ou adicionar com 
cuidado água a mistura com PIP 03 ou SIP 1000.

SIP 1000/PIP 03 Pipeta & Sifão

Código Descrição (unidade de venda) CAR PAL

PIP 03 Pipeta - 3ml - 500p. 1 X

SIP 1000 Sifão - 1L - 6p. 1 16

MC(B)L Tampas para copos
Código Descrição (unidade de venda) CAR PAL

MCL 0400 Tampas para copos - 400ml - 10x50p. 1 60

MCL 0650 Tampas para copos 
650ml/900ml - 10x50p.

1 40

MCL 1300 Tampas para copos - 1300ml - 8x50p. 1 24

MCL 2240 Tampas para copos - 2240ml - 8x50p. 1 18

MCLS 0400 Tampas para copos - 400ml - 2x50p. X X

MCLS 0650 Tampas para copos
650ml/900ml - 2x50p.

X X

MCLS 1300 Tampas para copos - 1300ml - 2x50p. X X

MCLS 2240 Tampas para copos - 2240ml - 2x50p. X X

MCBL 0400 Tampas para copos negros - 400ml - 10x50p. 1 60

MCBL 0650 Tampas para copos negros - 650ml/900ml - 
10x50p.

1 40

MCBL 1300 Tampas para copos negros - 1300ml - 8x50p. 1 24

MCBL 2240 Tampas para copos negros - 2240ml - 8x50p. 1 18

MCD 50 Dispensador de aço para copos de mistura 
e tampas

1 50

PIP 03

SIP 1000

MCD 50
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MCP Copos de mistura

 ▪ Claramente impresso com o conteúdo.
 ▪ 10 proporções de mistura diferentes.
 ▪ Disponível em 5 volumes: 400 cc, 650 cc, 1300 cc, 

2240 cc e 5000cc
 ▪ Equipados com pés para isolar o suporte durante 

a preparação.
 ▪ Podem ser empilhados facilmente.
 ▪ Material sintética resistente ao frio.
 ▪ Dispensador em plástico, fornecido em separado.
 ▪ Tampas ajustadas para fechar ainda melhor.
 ▪ Também fornecido como copo de armazenamento em 

plástico não transparente negro (resistente aos UV).

Código Descrição (unidade de venda) CAR PAL

MCP 0400 Copos de mistura - 400ml - 200p. 1 60

MCP 0650 Copos de mistura - 650ml - 200p. 1 40

MCP 1300 Copos de mistura - 1300ml - 200p. 1 24

MCP 2240 Copos de mistura - 2240ml - 200p. 1 18

MCP 5000 Copos de mistura - 5000ml - 40p. 1 18

MCP 0900 Copos de mistura - 900ml - 200p. 1 20NOVO

13

01Copos de mistura e acessórios

GAC

MPP

MPP/GAC Espátulas em plástico

Código Descrição (unidade de venda) CAR PAL

MPP 0250 Espátulas em plástico 20 cm - 250p. 6 96

MPP 02501 Espátulas em plástico 20cm - 8 x 250p. x 16

GAC 0250 Espátulas em plástico 23cm - 250p. 1 100

GAC 1000 Espátulas em plástico 23cm - 1.000p. 1 50

 ▪ Esta forma perfurada “torcida” dá-lhe a possibilidade 
de misturar mais rapidamente e melhor a sua tinta.

 ▪ Disponível em duas dimensões, uma versão standard
e uma versão grande com pega sólida.

 ▪ Dimensions: standard 20cm, extra large 30cm.
 ▪ MPP comes in grey color now allowing quick 

color check during mixing.

PAL

60

100

50

PAL

GAC

MPP

24

18

18

1 20

GAC

MCP

NOVO
MCP 0900
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Soluções para os problemas com tintas e preparação de tintas

GAD Copos negros para armazenar tinta

MAK 00 Jogo de manutenção para pistolas

 ▪ Copos de plástico negro (PE) não deixam entrar a luz e, 
por isso, são perfeitos para guardar tintas à base de água.

 ▪ Cada copo está equipado com uma tampa que fecha 
hermeticamente. O fecho estanque permite o transporte 
da cores já misturadas.

 ▪ Homologação UN; pode ser utilizado para transportes 
rodoviários de tintas à base em água.

 ▪ Adaptado para o armazenamento de vernizes à base 
de água durante vários meses.

 ▪ Kit completo para a limpeza e manutenção das pistolas
de tinta.

 ▪ Jogo de 8 escovas para limpeza do interior. 3 escovas com 
suporte e uma escova maior para limpar o exterior, 6 agulhas 
com suporte para limpar a cabeça e um pequeno frasco de 
óleo lubrifi cante para as partes móveis.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

GAD 00500 Copo de armazenamento negro com tampa
500ml - 312p. 

1 16

GAD 01000 Copo de armazenamento negro com tampa 
1l - 140p. 

1 16

GAD 03000 Copo de armazenamento negro com tampa 
3l - 45p. 

1 16

GAD 05000 Copo de armazenamento negro com tampa 
5l - 30p. 

1 16

GAD 10000 Copo de armazenamento negro com tampa 
10l - 12p. 

1 16

Soluções para os problemas com tintas e preparação de tintas

TUB 60 Touch-up frasco de retoque 50ml
 ▪ Frasco de retoque em plástico, equipado com tampa 

com um pequeno pincel para fazer retoques com o 
resto da tinta.

 ▪ Fornecido com uma esfera, este produto pode ser 
utilizado tanto para vernizes convencionais como 
para tintas à base de água.

 ▪ Semi-transparente.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TUB 60 Touch-up frasco de retoque - 50 ml - 60 p. 10 160

TUB 61 Touch-up frasco de retoque 20ml
 ▪ Frasco de retoque em plástico, equipado com tampa 

com um pequeno pincel para fazer retoques com 
o resto da tinta.

 ▪ Fornecido com uma esfera, este produto pode ser 
utilizado tanto para vernizes convencionais como 
para tintas à base de água.

 ▪ Transparente.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TUB 61 Touch-up frasco de retoque - 20 ml - 100 p. 10 120

GAD

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

MAK 00 Jogo de manutenção para pistolas 20 X
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BBF 10

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

NVZ 0125 Premium fi ltros em nylon
125µm - 4 x 250p. numa Car

1 30

NVZ 0125100 Premium fi ltros em nylon 
125µm - 100p. Car dispensadora

6 168

NVZ 0125250 Premium fi ltros em nylon
125µm - 250p. Car dispensadora

4 112

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

NVZ 0190 Premium fi ltros em nylon
190µm - 4 x 250p. numa Car

1 30

NVZ 0190100 Premium fi ltros em nylon
190µm - 100p. Car dispensadora

6 168

NVZ 0190250 Premium fi ltros em nylon 
190µm - 250p. Car dispensadora

4 112

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

NVZ 0280 Premium fi ltros em nylon 
280µm - 4 x 250p. numa Car

1 30

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

NVZ 0226 Premium fi ltros em nylon 
226µm. 4 x 250p.

1 30

NVZ 0400 Premium fi ltros em nylon 
400µm. 4 x 250p.

1 30

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

BBF 10 Para pistola de gravidade
275µm - 10p.

100 X

NVZ Filtros de tinta

BBF 10 Filtros para pistola de gravidade

1. Filtros de tinta grosso (280µm) código cor VERDE.
2. Filtros de tinta fi no (190µm) código cor VERMELHO.
3. Filtros de tinta extrafi no (125µm) código cor AZUL.
 ▪ Todos eles podem ser fornecidos em 3 embalagens difer-

entes: 4x250p., 250p. ou 100p.
 ▪ Também disponível em 226 µm e 400 µm.
 ▪ Os fi ltros estão previstos para a utilização e combinação 

com tintas à base de água e com vernizes 2K.
 ▪ O fi ltro é de qualidade superior.
 ▪ Um acabamento perfeito em nylon
 ▪ Filtragem precisa.
 ▪ Se equivalência no mercado!

Pequeno fi ltro sintético 275 µm para pistolas de gravidade.

NVZ 0190 Filtros de tinta 190 µm NVZ 0125 Filtros de tinta 125 µm NVZ 0280 Filtros de tinta 280 µm

NVZ 0226-0400 Filtros de tinta 226-400 µm

Paint strainersFiltros de tinta
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Proteja o seu 
investimento com 

a linha de proteção 
de cabina Finixa e o 
tanque de pressão 

Finixa

OU

Cubra superfícies 
grandes de verniz e 

revestimento

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SPG 80 Tambor de pressão 10L incl. 10mm tubo 
+ pistola 1.8mm

1 20

SPG 81 Pistola bico 1.8mm para SPG 80 1 X

SPG 82 Jogo de tubos para SPG 80 - 10mm 1 X

SPG 81K1.2 Jogo para pistola bico 1.2mm 1 X

SPG 81K1.5 Jogo para pistola bico 1.5mm 1 X

SPG 81K1.8 Jogo para pistola bico 1.8mm 1 X

SPG 81K2.0 Jogo para pistola bico 2.0mm 1 X

Finixa tambor 
de pressão 10l incl. 
10m tubo + pistola 

1,8mm

Pressure tank

 ▪ A derradeira solução para pulverizar o Cabin Protect: 
uma combinação composta por uma pistola de 
pulverização em alumínio, prolongamento de 10m de 
mangueira dupla de ar / de tinta e um tanque de 10L de 
alumínio lacado galvanizado permite-nos aplicar, de uma 
forma muito confortável, qualquer subcapa, base fosca 
ou revestimento superior, de base aquosa ou de base 
solvente; é ideal para aplicar o Cabin Protect da Finixa, 
rapidamente e com resultados defi nitivos.

 ▪ Está disponível um jogo de acessórios de pistola 
de pulverização para o SPG 81: bico, agulha
e casquilho de ar.

SPG 80 Tanque de pressão de 10L
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Filme
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Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SPG 500 Pistola CC 500 (negro cromado) 10 120

SPG 500C Cup for gravity spray gun 500ml 1 X

SPG 500K1.3 Jogo para pistolas de pintura - 
CC500 - Bico, agulha, tampa 
de ar - 1.3 mm

1 X

SPG 500K1.5 Jogo para pistolas de pintura - 
CC500 - Bico, agulha, tampa 
de ar - 1.5 mm

1 X

SPG 500K1.8 Jogo para pistolas de pintura - 
CC500 - Bico, agulha, tampa 
de ar - 1.8 mm

1 X

SPG 500K2.0 Jogo para pistolas de pintura - 
CC500 - Bico, agulha, tampa 
de ar - 2.0 mm

1 X

SPG 500K2.5 Jogo para pistolas de pintura - 
CC500 - Bico, agulha, tampa 
de ar - 2.5 mm

1 X

SPG 100 Pistola spot reparação CC100 
(cromado) bico 0.8mm

20 X

SPG 100C Copo 100ml 1 X

SPG 100K0.8 Jogo para pistolas de pintura 0.8 
mm CC100 - Bico, agulha, 
tampa de ar

1 X

SPG 100K1.0 Jogo para pistolas de pintura 1.0 
mm CC100 - Bico, agulha, 
tampa de ar

1 X

SPG 100K1.1 Jogo para pistolas de pintura 1.1 
mm CC100 - Bico, agulha, 
tampa de ar

1 X

SPG 100K1.2 Jogo para pistolas de pintura 1.2 
mm CC100 - Bico, agulha, 
tampa de ar

1 X

EQU 85 Suporte magnético para pistolas 5 x

SPG 100/500 Pistola de pintura
 ▪ Punho ergonómico.
 ▪ Névoa de pintura mínima, transferência máxima de 

tinta.
 ▪ Tecnologia LVLP: mais de 74% de transferência de 

tinta efectiva.
 ▪ Peso leve em alumínio anodizado.
 ▪ Para vernizes à base de água e à base de solventes.
 ▪ Disponível em separado: conjunto de agulhas de aço 

inoxidável.
 ▪ Pressão de entrada necessária: entre 1,8 e 2,2 bar.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

RJE 20 Rubber Jet 1p. 100 X

RJE 21 Rubber Jet com Orion connector 1p. 100 X

Rubber Jet é um soprador para montagem sobre união 
rápida do tubo de ar. Com a protecção em borracha 
pode-se regular o caudal de ar.

RJE  Sopradores

EQU 85

EQU 024

WJE

Pistola de pintura e acessórios

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

WJE 05 Windjet X X

EQU 024 Válvula para WJE 05 10 X

 ▪ Os sopradores de ar Windjet dão um raio de ar 
comprimido plano com uma alta potência de caudal.

 ▪ O soprador, fabricado em material sintético ABS, foi 
desenvolvido para arrefecer, secar e soprar à mão ou em 
posição fi xa. A ligar ao tubo de ar comprimido.

 ▪ Soprador de ar ideal para secagem dos vernizes à base 
de água durante reparações spot.

WJE  Windjet (sem união)

RJE 21

RJE 20
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Cabina de pintura 01

DDD 00 Amostra 3D de pulverização plástica
 ▪ Para efeitos de teste de pulverização " efeitos especiais" cores.
 ▪ Plástico preto com hang up slot.
 ▪ Dimensões (L x w x h): 230mm x 130mm x 45mm.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

DDD 00 Amostra 3D de pulverização plástica - 35p. 1 30

Pistola de pintura e acessórios

SSP Placas de teste cinzento e acessórios
 ▪ Placas em metal, cor branca ou cinzenta com faixa de testemunho 

negra a todo o comprimento. 
 ▪ Dimensões: 105mm x 150mm.
 ▪ Sistema para guardar 250 placas com invólucro ou sem invólucro 

Contém uma Car em plástico com 6 divisores substituíveis, 
32 autocolantes neutros e uma caneta de feltro para escrever 
as matizes no verso des placas. (SSP 40)

 ▪ Graças ao suporte e garfo magnéticos, é possível pulverizar, 
manipular e secar sem contacto com as mãos. (SSP 50)

 ▪ Secador para as placas de teste é a combinação de secagem de ar 
com infravermelhos. Assim, cria-se as mesmas condições de secagem 
que na cabina de pintura, para um resultado óptimo. Eis porque 
este secador é utilizado para vernizes à base de solventes e à base 
de solventes e à base de água. O secador está equipado de uma 
regulação da temperatura e de um temporizador. A potência do 
infravermelhos é de 300W, ligação eléctrica (220V, 1.5A, 50Hz) 
e pressão de ar (3 bar). (ILO 10)

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SSP 00 Placas de teste branco - 5 x 100p. 1 108

SSP 01 Placas de teste cinzento - 5 x 100p. 1 108

SSP 02 Placas de teste cinzento-escuro - 5 x 100p. 1 108

SSP 42 Invólucros para placas de teste - 250p. 1 84

SSP 40 Sistema para guardar as placas de teste 1 X

SSP 50 Suporte + garfo para placas de teste 1 X

ILO 10 Secador para placas de teste 4 60

ILO 48 Lâmpada reserva 300W infravermelhos para secador 1 X

SSP 00 - 01 - 02
SSP 42

SSP 50

SSP 40

ILO 10 

SSP 42
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Desengordurante

01 Elimina restos de sal e detergente
Ao utilizar 2 panos o desengordurador à base de 
água Finixa remove quaisquer restos de sujidade da 
superfície sem deixar vestígios.

04 Não afeta borracha nem plástico
O desengordurador à base de água Finixa não afeta borracha nem 
plástico, enquanto que os desengorduradores à base de solventes 
causam sempre danos na superfície.

02 Pode ser utilizado sem máscara ou luvas
Além de ser amigo do ambiente, o desengordurador à base de água 
Finixa pode ser utilizado sem qualquer equipamento de proteção.

Finixa DGR 05/25 é um desengordurante sem solventes, à base 
de água. Produto universal para retirar sujidades, poeiras e para 
desengordurar todos os tipos de superfícies como camadas 
de tinta, primários, metal (aço, mas também alumínio e peças 
galvanizados), plástico. Para os restos de alcatrão ou cola, 
recomenda-se a utilização de um desengordurante de solventes ou, 
então, utilizar o DGR e combinação com o SBR, mais para todas 
as outras sujidades (moscas, poeiras, areia, gordura, impressões 
digitais, poeiras de lixagem…) este desengordurante oferece-lhe 
bastantes vantagens em comparação com um desengordurante 
à base de solventes:

DGR Desengordurante à base de água

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

DGR 05 Desengordurante à base de água 5l 1 96

DGR 25 Desengordurante à base de água 25l 1 28

DGR 200 Desengordurante à base de água 200l 1 2

BID 00 Tap for barrels 20/25/30l X X

SOF 25 Panos de desengorduramento branco - 280mmx300mm 
100p./balde

6 216

SOF 251 Recarga para SOF 25 - 6 rolos 1 99

Uma ferramenta prática para o desengorduramento, o SOF 19 bem conhecido 
actualmente, igualmente disponível num balde dispensador prático no qual 
pode ser adicionado 3 litros de desengordurante DGR. Deste modo, o seu 
pano de enxugamento está sempre pronto a usar.

SOF 25 Panos de desengorduramento branco

03 Ação antiestática na superfície
Em comparação com desengorduradores à base de solventes o desengordurador
 à base de água anula completamente qualquer ação estática na superfície. 

O DGR da Finixa é um 
produto à base de água, sem 
solventes em conformidade 
com a VOC e é, por isso, 
amigo do ambiente e 
biodegradável

SOF 25

DGR 05
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LSP 20 Pulverizador de mão resistente aos solventes
 ▪ Pulverizador com bomba de pressão para pulverizar todos os tipos 

de líquidos como desengordurantes e de limpeza.
 ▪ Resistente aos solventes graças às peças viton.
 ▪ Lista de resistências específi cas disponível por pedido 

(nível de resistência aos diversos produtos).

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

LSP 20 Pulverizador premium - 1L 60 360

LSP 50 Tampas de codifi cação - 5 p. 1 X

LSP 50 Tampas de codifi cação
Cansado de procurar o pulverizador de pressão correto e/ou fora 
do sítio? Use o conjunto de 5 suportes magnéticos coloridos e 
tampas de codifi cação para organizar a sua ofi cina! As tampas são 
colocadas sobre os bicos de pulverização, pelo que não há risco de 
contaminação quando se volta a encher. Os suportes podem ser 
fi xados ao metal usando o forte íman ou fi xado a qualquer super-
fície, usando 2 parafusos nas aberturas previstas para o efeito.

 

NOVO
LSP 50

NOVO

NOVO

Lista de resistências específi cas disponível por pedido 
(nível de resistência aos diversos produtos).(nível de resistência aos diversos produtos).

Descrição (unidade de venda) Car PAL

Pulverizador premium - 1L 60 360

LSP 50 Tampas de codifi cação - 5 p. 1 XNOVO



Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SOF 11 Panos de polir - 380 mm x 400 mm 
Car disp. - 400p.

1 48

SOF 19 Panos de desengorduramento branco 
330mm x 420mm 260p.

1 90

SOF 20 Panos de desengorduramento 
330mm x 420mm - 200p.

1 90

SOF 21 Panos de desengorduramento 
300 mm x 380 mm - 500 p./rolo

1 60

SOF 50 Panos de enxugamento 
370mm x 400 mm - Car distr. - 225 p. 

1 60

SOF 52 Panos de enxugamento 
380 mm x 320 mm - 500 p./rolo

1 40

SOF 60 Papel de limpeza de 3 camadas 
380 mm x 370 mm - 1.000 p. /rolo

1 40

SOF 62 Papel de limpeza de 2 camadas 
365 mm x 240 mm - 952 p. /rolo

1 96

SOF 11 Panos de polir
 ▪ Panos de polir muito macios, voluminosos, sem pêlo 

e sem silicones.
 ▪ Pode ser utilizados para limpar os painéis de instrumentos.
 ▪ Disponível pré-cortado em rolo 400 peças com uma 

Car dispensadora.

 Papel de limpeza branco (2 camadas) e azul (3 camadas) para 
todo o tipo de acção de manutenção.

SOF 60-62 Papel de limpezaSOF 50-52 Panos de enxugamento
 ▪ Panos de enxugamento universais com uma capacidade 

absorção enorme.
 ▪ É prático de utilizar pelo seu volume e é suave o que 

favorece o conforto de utilização
 ▪ A utilizar em todos os tipos de aplicações, como 

desengorduramento e enxugamento de produtos 
à base de solventes ou óleo.

 ▪ Estes panos têm uma grande capacidade de absorção 
para absorvermelhor o desengordurante.

 ▪ A utilizar em combinação com os desengordurantes 
convencionais e à base de água.

 ▪ Sem largar pêlos, reutilizáveis e sem silicones.
 ▪ Disponível desdobrado 1/4 numa Car distribuidora de 200 

peças (SOF 20).
 ▪ Disponível pré-cortado em rolo de 500 peças (SOF 21)
 ▪ Agora também branco (SOF 19).

SOF 19-20-21 Panos de 
desengorduramento

SOF 52

SOF 50

SOF 11

SOF 19

SOF 20

SOF 21

SOF 60

SOF 62

 ▪ Dispensador de pé em metal pintado de cor azul.
 ▪ O elemento para cortar bloqueia o rolo na posição exacta 

para cortar uma ou várias folhas.
 ▪ Para mandris com mín. Ø5cm até máx. Ø7cm e com um com-

primento mín. 30cm até máx. 37cm.
 ▪ Available with bin bag fastner (SOF 92).

SOF 90-91 Dispensador
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Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TAK 00 Pano adesivo 'CTI'
80cm x 45cm - 50p.

1 120

TAK 01 Pano adesivo ‘CTI’ H²O’ 
80cm x 45cm - 50p.

1 120

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TAK 10 Pano adesivo ‘CTI’ 
80cm x 80cm - 50p.

1 84

TAK 11 Pano adesivo ‘CTI’ H²O’ 
80cm x 80cm - 50p.

1 84

TAK 00-01
Pano adesivo ‘standard’
Pano adesivo ‘standard’ H20

 ▪ Impregnação única: nunca seca - sem silicones.
 ▪ Atenção: antes da utilização, desdobrar completamente 

e fazer uma bola; a seguir esfregar suavemente a super-
fície, de modo que o pano apanhe todas as poeiras.

 ▪ Atenção: acima de tudo, não fazer pressão no pano 
durante a utilização, pois arrisca-se a deslocar as 
poeiras em vez de as retirar.

 ▪ Pano adesivo ondulado: uma vez saído da embalagem, 
está pronto a usar.

 ▪ Ideal para superfícies grandes.
 ▪ Atenção: acima de tudo, não fazer pressão no pano 

durante a utilização, pois arrisca-se a deslocar as 
poeiras em vez de as retirar.

Vantagem suplementar TAK 01:
 ▪ Impregnado com u produto à base de água: tem um efeito 

antiestático ao contrário dos outros panos adesivos.
 ▪ Nunca deixa traços de cola que possam reagir com a tinta.

 ▪ Vantagem suplementar TAK 11:
 ▪ Impregnado com u produto à base de água: tem um efeito 

antiestático ao contrário dos outros panos adesivos.
 ▪ Nunca deixa traços de cola que possam reagir com a tinta.

TAK 10-11
Pano adesivo ‘CTI’
Pano adesivo ‘CTI’ H²O’

Panos adesivos
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 ▪ Impregnação única: nunca seca - sem silicones. Ideal para 
grandes superfícies.

 ▪ Atenção: acima de tudo, não fazer pressão no pano du-
rante a utilização, pois arrisca-se a deslocar as poeiras em 
vez de as retirar.

 ▪ Agora disponível em embalagem individual: TAK 31

Vantagem suplementar TAK 30:
 ▪ Impregnado com um produto à base de água: tem um 

efeito antiestático ao contrário dos outros panos adesivos.
 ▪ Nunca deixa traços de cola que possam reagir com a tinta.
 ▪ Ideal para desempoeirar rapidamente móveis ou outros 

objectos deslizantes em madeira, metal ou plástico.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TAK 30 Pano adesivo ‘smooth’
38cm x 45cm - 30x6p.

1 105

TAK 31 Pano adesivo ‘smooth’
38cm x 45cm - 100x1p.

1 50

 ▪ Material não tecido, sem algodão.
 ▪ Atenção: antes da utilização, desdobrar completamente e fazer 

uma bola; a seguir, esfregar suavemente a superfície, 
de modo que o pano apanhe todas as poeiras.

 ▪ Atenção: acima de tudo, não fazer pressão no pano durante a 
utilização, pois arrisca-se a deslocar as poeiras em vez de as retirar.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TAK 20 Pano adesivo soft
17cm x 45cm - 100p.

1 112

TAK 20 
Pano adesivo ‘soft’

TAK 30-31
Pano adesivo ‘smooth’

Panos adesivos

Fórmula antiestática exclusiva!
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Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

PLA 03 Filme de mascaramento estático HDPE numa Car - 
verde - 10µm - 380cm x 200m

1 32

CRM 20 Standard paint absorbent masking fi lm in a Car 
400cm x 150m

1 55

CRM 40 Standard paint absorbent masking fi lm in a Car 
400cm x 300m

1 32

FOL 40 Finixa fi lme de mascaramento absorvente de tinta 
premium numa Car 400cm x 200m

1 32

FOL 45 Finixa fi lme de mascaramento absorvente de tinta 
premium numa Car 500cm x 120m

1 32

FOL 46 Finixa fi lme de mascaramento absorvente de tinta 
premium numa Car 600cm x 150m

1 18

FOL 42 Finixa fi lme de mascaramento absorvente de tinta 
premium numa Car 400cm x 200m

1 32

FOL 40 Finixa fi lme de mascaramento absorvente de tinta 
premium numa Car 400cm x 200m

1 32

FOL 45 Finixa fi lme de mascaramento absorvente de tinta 
premium numa Car 500cm x 120m

1 32

FOL 46 Finixa fi lme de mascaramento absorvente de tinta 
premium numa Car 600cm x 150m

1 18

FOL 42 Finixa fi lme de mascaramento absorvente de tinta 
premium numa Car 400cm x 200m

1 32

Com a abertura útil!

 ▪ HDPE plástico branco transparente com pré-tratamento 
do lado com impressão para uma óptima aderência 
da tinta.

 ▪ O plástico é parcialmente transparente para um corte 
mais fácil.

 ▪ Finixa plástico é para uma óptima protecção do suporte 
é dobrado de modo que o rolo possa ser desenrolado, 
desdobrado e cortado por uma só pessoa.

 ▪ Com um tratamento corona e para óptima absorção da tinta.

FOL 40-42-45-46 
Plástico qualidade tinta

 ▪ HDPE plástico verde não é pré-tratado e aplica-se apenas 
como plástico de mascaramento

 ▪ Hytiprotect é um plástico azul-cinzento, qualidade tinta, 
de alta qualidade (ionómero)

 ▪ Sem tratamento corona e não absorve a tinta.

PLA 03 HDPE plástico de mascaramento

Plástico qualidade pintura e acessórios

HDPE plástico verde não é pré-tratado e aplica-se apenas 
como plástico de mascaramento
Hytiprotect é um plástico azul-cinzento, qualidade tinta, 
de alta qualidade (ionómero)

▪ Sem tratamento corona e não absorve a tinta.

HDPE plástico de mascaramento
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 ▪ O fi lme de mascaramento transparente em cor lilás FOL 43 
não é apenas um fi lme estático muito bom que agarra a 
tinta na sua face exterior, mas também tem uma camada 
especial na face interior para absorver os eventuais restos 
de humidade no veículo. Deste modo, evita-se que fi quem 
manchas brancas no veículo após a pulverização. Numa 
face húmida que tenha sido mascarada, é possível que a 
humidade se aloje na.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

FOL 43 Filme de mascaramento absorvente de tinta e 
humidade premium+ numa Car 
lila - 400cm x 150m

1 24

EQU 70 Desenrolador para plástico - barra única 1 X

Plástico qualidade pintura e acessórios

FOL 43 Premium plástico qualidade tinta

Observação: 
 ▪ A capacidade de absorção deste fi lme é limitada: o fi lme 

faz o que deve fazer numa superfície húmida, mas para 
uma viatura molhada, mais vale secar antes de mascarar. 
Este fi lme Finixa lilás tem as mesmas vantagens que os 
outros fi lmes de mascaramento Finixa: excelente aderência 
da tinta do lado com impressão do logótipo Finixa, corte 
fácil, sufi cientemente estático, o que torna possível 
ser desenrolado por uma só pessoa.

 ▪ Quando aplica o fi lme plástico, ter cuidado para que 
o logótipo se encontre no exterior, pois somente 
este lado está tratado para a aderência da tinta 
e a névoa da pintura.

Conselho: 
Se o problema das «manchas brancas » aparecer após 
ter utilizado o fi lme Finixa numa superfície húmida: 
NUNCA tentar polir, as manchas brancas voltarão a 
aparecer. Mais vale retirar estas anchas utilizando um 
Spectratek infravermelhos de ondas curtas e as manchas 
desaparecerão completamente.

EQU 70

24

X

fácil, sufi cientemente estático, o que torna possível 
ser desenrolado por uma só pessoa.

▪ Quando aplica o fi lme plástico, ter cuidado para que 
o logótipo se encontre no exterior, pois somente 
este lado está tratado para a aderência da tinta 
e a névoa da pintura.
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Plástico qualidade pintura e acessórios

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

DAE 035 Filme de mascaramento
35cm x 25m - 20p.

1 90

DAE 060 Filme de mascaramento
60cm x 25m - 16p.

1 90

DAE 100 Filme de mascaramento 
100cm x 25m - 16p.

1 60

DAE 120 Filme de mascaramento
120cm x 25m - 16p.

1 60

DAE 180 Filme de mascaramento
180cm x 25m - 15p.

1 60

DAE 260 Filme de mascaramento 
260cm x 25m - 12p.

1 50

 ▪ Filme pré-cortado, estático e já equipado com uma fi ta 
adesiva - rasgável à mão!

 ▪ Filme é pré-tratado para uma aderência óptima da tinta.
 ▪ Para ser desenrolado por pessoas destras.

 ▪ 40 g/m2 papel Kraft puro.
 ▪ Puro, não reciclado.
 ▪ Lustroso de um dos lados, por isso, à prova de tinta.
 ▪ Sem poeiras.
 ▪ Disponível em 6 dimensões em rolo ou em palete.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

MAP B 020 Papel de mascaramento Kraft 20cm x 450m 
40 g/m²

X 125

MAP B 030 Papel de mascaramento Kraft 30cm x 450m 
40 g/m²

X 75

MAP B 040 Papel de mascaramento Kraft 40cm x 450m 
40 g/m²

X 75

MAP B 060 Papel de mascaramento Kraft 60cm x 450m 
40 g/m²

X 50

MAP B 090 Papel de mascaramento Kraft 90cm x 450m 
40 g/m²

X 25

MAP B 120 Papel de mascaramento Kraft 120cm x 
450m 40 g/m²

X 25

PLA 50  Facas para plástico standard
PLA 52  Facas para plástico premium

DAE  Filme de mascaramento

MAP B  Papel de mascaramento

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

PLA 50 Facas para plástico - standard 250 X

PLA 52 Facas para plástico - premium 10 X

PLA 55 Lâminas de substituição para facas premium 
- 10p.

10 X

MAP B
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Plástico qualidade pintura e acessórios

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

FOL 65 Protecção roda
88 x 58 x 20cm

X 100

FOL 66 Protecção roda
96 x 64 x 22cm

X 100

 ▪ Esta capa não protege apenas a roda, mas toda a 
cavidade da roda contra as névoas de pintura. Apertar a 
capa puxando pelas pegas, a seguir, colocar na cavidade 
da roda. A mola de tensão distende-se para que a capa 
assente bem no seu lugar.

 ▪ Esta capa evita que as poeiras saia das cavidades da roda 
durante a pulverização.

 ▪ Disponível em 3 dimensões.

FOL 65-66 Capa de protecção para a 
cavidade da roda

 ▪ TMF saves time in masking the traditional way of the tyre, or 
to avoid taking off the tyre entirely and to be balanced again 
afterwards still repainting the rim  completely including the 
edge and beyond.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TMF 80 Filme de mascaramento para jantes - 4x20 p. 
numa Car dispensadora

X 48

TMF 80 Filme de mascaramento 
para jantes

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

PLA 81 Protecção 20µm 
250p. - 70 x 34.5 x 90cm

1 96

PLA 81  Capa protetora do 
espaçamento da roda.

PAL

100

100

cavidade da roda contra as névoas de pintura. Apertar a 
capa puxando pelas pegas, a seguir, colocar na cavidade 
da roda. A mola de tensão distende-se para que a capa 

Esta capa evita que as poeiras saia das cavidades da roda 

Capa de protecção para a 

▪ TMF saves time in masking the traditional way of the tyre, or 
to avoid taking off the tyre entirely and to be balanced again 
afterwards still repainting the rim  completely including the 
edge and beyond.

Código

TMF 80

TMF 80
para jantes

PLA 81

TMF 80
13"-23"
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Ao contrário do famoso SPT 13-17, o SPT 25 não é colado contra 
o interior do guarda-lamas traseiro, mas contra o interior da 
porta. Isto tem duas vantagens importantes:
 ▪ O verniz nunca pode entrar em contacto com a camada de cola 

do SPT 25
 ▪ Ademais, o SPT 25 pode ser reposicionado após se ter fechado 

a porta (ver fotos de aplicações) ideal para um acabamento 
perfeito.

 ▪ SPT 25 é colado de modo excêntrico no lado direito, o que faz 
com que esta espuma se deixe utilizar perfeitamente para zonas 
difíceis.

SPT Espuma de mascaramento

 ▪ Fita de espuma redonda, fornecida em 2 diâmetros diferentes 
para o mascaramento estanque de aberturas.

 ▪ De um lado, a fi ta é tratada com uma tira adesiva resistente ao 
calor. A aplicar simplesmente no interior de uma das peças e 
fechar a outra parte.

 ▪ Cobre perfeitamente a abertura, absorve a tinta de modo a que 
não haja a formação de bordos de tinta.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SPT 13 Espuma de mascaramento 13mm x 50m 1 119

SPT 17 Espuma de mascaramento 17mm x 40m 1 119

SPT 25 Espuma de mascaramento 25mm x 37m 1 119

SPT 05 Fita misturadora fl exível sem margens - 15mm x 
25m

1 210

 ▪ Fita de espuma ajuda a misturar demãos transparentes e 
revestimentos superiores de 2K.

 ▪ Pode ser utilizada para evitar a formação de cantos na 
aplicação de subcapas.

 ▪ Poupança de tempo nas subcapas de polimento e demãos 
transparentes de polimento.

 ▪ Aplicação fl exível, igualmente nas formas redondas.
 ▪ Fácil de usar no mascaramento de curvas.
 ▪ Conselho: retire antes de secar a fi m de evitar restos de cola.

SPT 05 Fita misturadora fl exível 
sem margens

Mascaramento

Descrição (unidade de venda)

Espuma de mascaramento 13mm x 50m

Espuma de mascaramento 17mm x 40m

Espuma de mascaramento 25mm x 37m

Fita misturadora fl exível sem margens - 15mm x 

Fácil de usar no mascaramento de curvas.
Conselho: retire antes de secar a fi m de evitar restos de cola.

SPT 05

SPT 17
SPT 13 SPT 25

Conselho: 
A cola nunca deve entrar em contacto com a tinta, a fi m de 
evitar reacções químicas.

Conselho: 
Quando puxar o rolo ou a tira, parar os 2 rolos adjacentes 
com a outra mão, para que apenas uma tira de cada vez 
saia da Car.

Conselho: 
Antes de aplicar o SPT, desengordurar bem a superfície.
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 ▪ Fita sólida mas rasgável, à base de fi bras. Para proteger 
a carroçaria durante a lixagem.

 ▪ Sem resíduos de cola após a remoção.
 ▪ Prático durante o transporte de um veículo danifi cado.
 ▪ Disponível em cor cinzenta ou negra.
 ▪ Alta qualidade!

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TAP 50 Duc tape cinzento  - 50mm x 50m - 18 r. 1 48

TAP 52 Duc tape negro  - 50mm x 50m - 18 r. 1 48

TAP 50-52 Duct tape

Mascaramento

TAP 50

TAP 52
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 ▪ Fita de mascaramento tradicional para carroçaria, 
de alta qualidade.

 ▪ A utilizar em combinação com todas as tintas.
 ▪ Excelente aderência na maioria das superfícies.
 ▪ Ressistente às temperaturas: 

 10 minutos a 100°C
 30 minutos a 80°C
 60 minutos a 60°C
 ▪ Suporte: 59 g/m² papel crepon.
 ▪ Espessura: 0,125 mm.
 ▪ Poder adesivo sobre o aço: 4,8 N/25mm.

 ▪ Fita de mascaramento da nova geração.
 ▪ A utilizar em combinação com vernizes à base de água 

e à base de solventes.
 ▪ Resistente aos solventes e à água.
 ▪ Excelente aderência na maioria das superfícies, adere também 

aos plásticos e borrachas.
 ▪ Mais fl exível que a fi ta de mascaramento tradicional. Facilita o 

mascaramento das superfícies curvas e pode substituir os rolos 
de fi ne line tape.

 ▪ Resistente às temperaturas: 30 minutos a 100°C Utilizável para 
secagem em estufa.

 ▪ Suporte ultrafi no (0,08 mm): fl at paper japonês (também 
chamado papel de arroz).

 ▪ Poder adesivo sobre o aço: 4,8 N/25mm.
 ▪ Economiza muito tempo de montagem e desmontagem.
 ▪ Nunca deixa resíduos de cola.

 ▪ Fita de mascaramento completamente saturada 
com um elevado poder adesivo.

 ▪ A utilizar e combinação com vernizes à base de 
água e à base de solventes.

 ▪ Fácil de remover.
 ▪ Utilizável em combinação com uma lixagem molhada.
 ▪ Excelente aderência na maioria das superfícies.
 ▪ Resistente aos solventes.
 ▪ Resistente às temperaturas: 30 minutos a 120°C.
 ▪ Suporte: 63g/m² papel crepon verde saturado; 

resistente à água.
 ▪ Espessura: 0,130 mm.
 ▪ Poder adesivo sobre o aço: 4,8 N/25mm.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

MST 719 Fita de mascaramento 120°C
19mm x 50m - 48p.

1 48

MST 725 Fita de mascaramento 120°C
25mm x 50m - 36p.

1 48

MST 730 Fita de mascaramento 120°C
30mm x 50m - 32p.

1 48

MST 738 Fita de mascaramento 120°C
38mm x 50m - 24p.

1 48

MST 750 Fita de mascaramento 120°C
50mm x 50m - 24p.

1 36

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

FOL 819 Fita de mascaramento Gold - 19mm x 50m - 48p. 1 84

FOL 825 Fita de mascaramento Gold - 25mm x 50m - 36p. 1 84

FOL 830 Fita de mascaramento Gold - 30mm x 50m - 32p. 1 48

FOL 838 Fita de mascaramento Gold - 38mm x 50m - 24p. 1 84

FOL 850 Fita de mascaramento Gold - 50mm x 50m - 18p. 1 36

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

FOL 919 Fita de mascaramento 100°C 
19mm x 50m - 48p.

1 48

FOL 925 Fita de mascaramento 100°C 
25mm x 50m - 36p.

1 48

FOL 930 Fita de mascaramento 100°C 
30mm x 50m - 32p.

1 48

FOL 938 Fita de mascaramento 100°C 
38mm x 50m - 24p.

1 48

FOL 950 Fita de mascaramento 100°C 
50mm x 50m - 24p.

1 36

MST 700 
Fita de mascaramento 120°C FOL 800

Fita de mascaramento gold 100°C FOL 900
Fita de mascaramento 100°C

Mascaramento
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 ▪ Fita de mascaramento com tira sintética de 10mm 
para o mascaramento dos vidros. Inserir simplesmente 
a tira sintética sob a borracha e, a seguir, afastar 
a borracha da chapa ao colar a fi ta de 
mascaramento ao vidro.

 ▪ Cortar facilmente à medida com uma tesoura.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

FOL 51 Fita de elevação - 10mm x 10m - 1p. 10 1080

FOL 51
Fita de elevação

 ▪ Fita de mascaramento com tira sintética de 
10mm para o mascaramento dos vidros. Inserir 
simplesmente a tira sintética sob a borracha e, a 
seguir, afastar a borracha da chapa ao colar a fi ta 
de mascaramento ao vidro.

 ▪ Fita e tiras são perfuradas com um intervalo de 
46mm e por isso, rasgáveis à mão.

 ▪ Rasgar sempre a partir do plástico para a fi ta.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

FOL 
51ET

Fita de elevação ‘Easy Tear’ 
10mm x 10m 1p.

10 1080

FOL 51ET
Fita de elevação ‘Easy Tear’

 ▪ Fita de mascaramento com duas tiras sintéticas com 
2 dimensões diferentes para o mascaramento de 
vidros. Devido à combinação das duas tiras sintéticas, é 
possível fazer co uma única fi ta 3 diferentes aplicações. 
Inserir simplesmente 1, 2 ou 2 tiras dobradas sob a 
borracha e, a seguir afastar a borracha da chapa ao 
colar a fi ta de mascaramento ao vidro.

 ▪ Fita e tiras são perfuradas com um intervalo de 42mm 
e por isso, rasgáveis à mão.

 ▪ Rasgar sempre a partir do plástico para a fi ta.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

FOL 
501MT

Fita de elevação ‘multi’
9, 12, 20mm x 10m - 1p.

10 1080

FOL 501MT
Fita de elevação ‘Multi’

Mascaramento

▪ Fita de mascaramento com tira sintética de 10mm 
para o mascaramento dos vidros. Inserir simplesmente 
a tira sintética sob a borracha e, a seguir, afastar 

Fita de elevação
FOL 51ET
Fita de elevação ‘Easy Tear’

▪ Fita de mascaramento com duas tiras sintéticas com 
2 dimensões diferentes para o mascaramento de 
vidros. Devido à combinação das duas tiras sintéticas, é 
possível fazer co uma única fi ta 3 diferentes aplicações. 
Inserir simplesmente 1, 2 ou 2 tiras dobradas sob a 
borracha e, a seguir afastar a borracha da chapa ao 
colar a fi ta de mascaramento ao vidro.

▪ Fita e tiras são perfuradas com um intervalo de 42mm 
e por isso, rasgáveis à mão.

▪ Rasgar sempre a partir do plástico para a fi ta.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

FOL 
501MT

Fita de elevação ‘multi’
9, 12, 20mm x 10m - 1p.

10 1080

FOL 501MT
Fita de elevação ‘Multi’

Fita de mascaramento com tira sintética de 10mm 
para o mascaramento dos vidros. Inserir simplesmente 
a tira sintética sob a borracha e, a seguir, afastar 
a borracha da chapa ao colar a fi ta de 
mascaramento ao vidro.

▪ Cortar facilmente à medida com uma tesoura.

Código

▪ Fita de mascaramento com tira sintética de 
10mm para o mascaramento dos vidros. Inserir 
simplesmente a tira sintética sob a borracha e, a 
seguir, afastar a borracha da chapa ao colar a fi ta 
de mascaramento ao vidro.
Fita e tiras são perfuradas com um intervalo de 
46mm e por isso, rasgáveis à mão.
Rasgar sempre a partir do plástico para a fi ta.

Descrição (unidade de venda) Car PAL

Fita de elevação ‘Easy Tear’ 10 1080

Fita de elevação ‘Easy Tear’

Cortar facilmente à medida com uma tesoura.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

FOL 51 Fita de elevação - 10mm x 10m - 1p. 10 1080

seguir, afastar a borracha da chapa ao colar a fi ta 
de mascaramento ao vidro.

▪ Fita e tiras são perfuradas com um intervalo de 
46mm e por isso, rasgáveis à mão.

▪ Rasgar sempre a partir do plástico para a fi ta.

Código Descrição (unidade de venda)

FOL 
51ET

Fita de elevação ‘Easy Tear’ 
10mm x 10m 1p.
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 ▪ Fita adesiva à base de cola acrilato para fi xar faixas de 
protecção à carroçaria.

 ▪ A camada de cola acrilato dá assim uma aderência 
muito elevada sob todas as condições de temperatura.

 ▪ Um bom desengorduramento da superfície é muito 
importante para um bom resultado.

 ▪ A vantagem desta fi ta única acrílica é que após 2 
minutos, o poder adesivo é já de 80 % da aderência 
total. Ao contrários das fi tas tradicionais que exigem 12 
a 24 horas para obter o mesmo poder adesivo.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

DZB 04 Fita adesiva de face dupla 4mm x 10m 10 X

DZB 06 Fita adesiva de face dupla 6mm x 10m 10 X

DZB 09 Fita adesiva de face dupla 9mm x 10m 10 X

DZB 12 Fita adesiva de face dupla 12mm x 10m 10 X

DZB 15 Fita adesiva de face dupla 15mm x 10m 10 X

DZB 19 Fita adesiva de face dupla 19mm x 10m 10 X

DZB 25 Fita adesiva de face dupla 25mm x 10m 10 X

DZB 04-25
Fita adesiva de face dupla

 ▪ Fita PVC para aplicações específi cas como a pulverização 
em várias cores, pulverização de letras ou “pintura 
personalizada”.

 ▪ A fi ta azul é mais fi na e ainda mais fl exível. Disponível 
em 7 dimensões diferentes.

 ▪ Graças à excelente cola, esta fi ta também pode ser 
aplicada para o mascaramento de plásticos e borrachas.

 ▪ Elasticidade única.

FOL 303-325
Fine line tape azul

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

FOL 303 Fine line tape azul - 3mm x 33m 10 X

FOL 306 Fine line tape azul - 6mm x 33m 10 X

FOL 309 Fine line tape azul - 9mm x 33m 10 X

FOL 312 Fine line tape azul - 12mm x 33m 10 X

FOL 315 Fine line tape azul - 15mm x 33m 10 X

FOL 319 Fine line tape azul - 19mm x 33m 10 X

FOL 325 Fine line tape azul - 25mm x 33m 10 X

Mascaramento

DZB 05-25

FOL 303-325
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 ▪ Massa maleável para eliminar as névoas de tinta sem danifi car o verniz.
 ▪ Pulverizar ligeiramente o produto de limpeza sobre a superfície a tratar, de-

pois, lixar a névoa de tinta. Disco de espuma para utilizar com uma polidora 
também disponível.

 ▪ Também pode ser utilizado para remover outras sujidades como o alcatrão, 
resina...

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

ACG 00 Auto-limpeza de goma cinza (premium) - 200gr X X

ACG 00 Auto clean gum

Soluções para os problemas com tintas e preparação de tintas

DRF 50DRF 05DRF 10

 ▪ Lima de poeiras realizada e metal muito duro para retirar 
as poeiras do verniz seco.

 ▪ Pondo a lima em plano sobre a chapa é possível cortar 
as peoiras e escorridos com um mínimo de danos.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

DRF 05 Lima de poeiras arredondada X X

DRF 10 Lima de poeira em linha reta X X

DRF 50 Suporte magnético para lima de poeira DRF 10 X X

DRF Lima de poeiras arredondada
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 ▪ Conjunto composto por um suporte lapiseira com 
10agulhas embaladas em separado em blister.

 ▪ As agulhas estão equipadas com ganchos muito 
pequenos que facilitam a remoção de grãos de poeira de 
uma camada de tinta fresca.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

CNS 10 Agulhas antipoeiras X X

CNS 12 Kit de substituição de agulhas - 10p. 15 X

CNS Agulhas antipoeiras

 ▪  100 pincéis para retocar, embalados num pequeno estojo 
dispensador, prático e sem poeiras, ideal para retocar pequenas 
lascas de tinta ou riscos nos vernizes.

 ▪ Estes pequenos pincéis, que não larga pêlo, são de uso único. 
Mais prático e menos caros do que os pincéis. Sempre um 
exemplar limpo disponível!

 ▪ Substitui o pincel: alterando a pressão, obtém-se uma pegada 
maior ou mais pequena. Ideal para fazer pequenas linhas.

 ▪ Disponível em 3 espessuras: azul (normal) = 2.0mm / amarelo (fi no) 
= 1.5mm / branco (extrafi no) = 1.0mm.

 ▪ Espessura do aplicador = 3.28mm.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

PMP 20 Pincéis para retocar num estojo dispensador - 100p.
REGULAR - Azul - 2,0mm

96 X

PMP 21 Pincéis para retocar num estojo dispensador - 100p.
FINE -Amarelo - 1,5mm

96 X

PMP 22 Pincéis para retocar num estojo dispensador - 100p.
VERY FINE - Branco- 1,0mm

96 X

PMP Pincéis para retocar

 ▪ Fio oco sintético para elevar as borrachas dos vidros dos 
veículos de antigos modelos.

 ▪ Com uma ferramenta especial pode-se inserir este fi o oco 
sob a borracha, para mascarar bem e poder pulverizar por 
baixo da borracha.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

FOL 02 Fio oco 
2mm x 167m

X 90

FOL 03 Fio oco 
3mm x 125m

X 90

FOL 04 Fio oco 
4mm x 100m

X 90

FOL 05 Fio oco 
5mm x 77m

X 90

FOL 06 Fio oco 
6mm x 63m

X 90

FOL 02-03-04-05-06
Fio oco

Soluções para os problemas com tintas e preparação de tintas

CNS 10

CNS 12

PMP 22

PMP 21

PMP 20

Agulhas antipoeiras

Substitui o pincel: alterando a pressão, obtém-se uma pegada 

Disponível em 3 espessuras: azul (normal) = 2.0mm / amarelo (fi no) 

Car PAL

96 X

96 X

FOL 02-03-04-05-06
Fio oco

Soluções para os problemas com tintas e preparação de tintas

CNS 10

CNS 12

Código

PMP 20

PMP 21

PMP 22

PMP
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Primário universal de cor cinzento-claro, cinzento e cinzento-escuro a utilizar para o acabamento dos vernizes 
1K e 2K à base de água ou à base de solventes, aplicação em todos os tipos de superfícies, ideal para uma 
reparação rápida durante uma lixagem demasiado profunda. Também ideal para spots ou reparações rápidas, 
sobretudo para pequenas superfícies. Aplicação em camadas fi nas. Se desejar uma camada mais espessa, 
aplicar 1 camada a uma distância de pulverização de 30-35 cm e terminar com uma camada cruzada 
a uma distância de 20 cm. Todas as bombas de primário estão equipadas com um bico especial que 
dá um jacto de pulverização plano verticalmente, comparável com uma pistola. Primário com uma 
alta viscosidade, antes da primeira utilização agitar bem a bomba.

Promotor de aderência ideal para aplicar na maioria 
dos plásticos.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TSP 110 Primário - cinza claro - 400ml 12 672

TSP 120 Primário - cinzento - 400ml 12 672

TSP 130 Primário - cinza escuro - 400ml 12 672

TSP 140 Primário - branco - 400ml 12 672

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TSP 030 Primário de aderência - 400 ml 12 672

TSP 110-120-130-140 Primário 
Cinza claro / cinzento / cinza escuro / branco

TSP 030 Primário de aderência

NOVO

NOVO

NOVO

Aerossóis téchnicos

TSP 140

TSP 030
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O primário anticorrosão de fosfato de zinco à base 
de resina alquídica oferece proteção contra corrosão 
para aplicações de soldagem SPOT, MIG e TIG. Elevada 
concentração de zinco na camada de secagem numa 
formulação de secagem rápida para acelerar o processo 
de soldagem com impacto limitado na solda. Tem 
propriedades de aderência excelentes. O produto pode 
ser usado antes e depois da soldagem. Pode-se pintar por 
cima do primário de fosfato de zinco com muitos tipos de 
sistemas de verniz.

O primário anticorrosão de cobre à base de resina de 
acrilato oferece proteção contra corrosão para aplicações 
de soldagem SPOT, MIG e TIG. Elevada concentração 
de cobre na camada de secagem numa formulação de 
secagem rápida para acelerar o processo de soldagem 
com impacto limitado na solda. Tem propriedades de 
aderência excelentes. O produto pode ser usado antes e 
depois da soldagem. Pode-se pintar por cima do primário 
de cobre com muitos tipos de sistemas de verniz.

O primário aderente pode ser utilizado na maioria 
das superfícies metálicas incluindo alumínio. Proteção 
anticorrosão excelente e pode ser pintado por cima com 
qualquer primário/enchimento de 1 ou 2K.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TSP 190 Primário aderente- Cinzento - 400ml 12 672

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TSP 810 Primário de fosfato de zinco 
de soldagem - 400 ml

12 672

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TSP 530 Primário de cobre para soldagem - 400ml 12 672

NOVO

TSP 190 Primário aderente
NOVO NOVO NOVO

TSP 810 Primário de fosfato 
Fosfato de zinco

TSP 530 Primário de cobre 
Cobre

 ▪ Esta bomba de zinco pode ser utilizada para proteger 
temporariamente do metal nu antes ou após a soldadura, 
pode ser soldado por pontos. Voltar a pintar todos 
vernizes 1 e 2K à base de solventes e à base de água. 
Contém 85 % de zinco.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TSP 410 Bomba de zinco - 400ml 12 672

TSP 410 Bomba de zinco

Aerossóis téchnicos

TSP 810

TSP 530

TSP 190

NOVO
TSP 810

NOVO
TSP 530

Contém 85 % de zinco.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TSP 410 Bomba de zinco - 400ml 12 672

O primário aderente pode ser utilizado na maioria 
das superfícies metálicas incluindo alumínio. Proteção 
anticorrosão excelente e pode ser pintado por cima com 
qualquer primário/enchimento de 1 ou 2K.

Código

TSP 190

TSP 190
NOVO
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Tinta negra baça para cobrir rapidamente a 
névoa sobre as partes internas em plástico.

Mais dois aerossóis completam o programa; duas ferramentas de 
cor prateada para reparação de ligas, uma de brilho médio, a outra 
muito brilhante e ultrafi na, as duas asseguram a reparação rápida
e fácil da maioria das rodas em liga existentes no mercado.

Agora com a nova ímanes pré-montado na parte de trás.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TSP 910 Spray negro mate - 400ml 12 672

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TSP 520 Spray prateado - leve & ultra fi no - 400ml 12 672

TSP 525 Spray prateado - medium leve & fi no - 400ml 12 672

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TSD 50 Suporte magnético para aerossóis 10 500

TSP 910 Spray negro mate

TSP 520-525 Spray prateado
Leve & ultra fi no

TSD 50 Suporte magnético para aerossóis

Aerossóis téchnicos
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Betume de pulverização de poliéster 2K de estruturação 
elevada com secagem rápida. Uma solução de 
reparação SMART:
 ▪ Secagem rápida, está pronto para lixar após 1 hora

de secagem a 20°C e humidade normal.
 ▪ Capacidade de estruturação elevada até 100µm 

em 3 camadas (aguardar 5 minutos entre camadas)
 ▪ Aderência excelente em metal desprotegido, substratos 

galvanizados e trabalhos de pintura velhos lixados.
 ▪ Pode ser pulverizado em cima de todos os Sistemas 

de Acabamento Base 1K e 2K comuns disponíveis no 
mercado. Não contém Isocianato nem solventes.

2K Verniz para o utilizador profi ssional: uma solução de 
reparação SMART.  Aplicar 2 camadas com um intervalo 
de 10 minutos para obter o acabamento de pistola de 
pulverização perfeito sem riscos, gasolina, é resistente 
a UV e não está sujeito a infl uências climatéricas. 
O produto não contém isocianato. 

Solvente de mistura para dissolver extremidades de vernizes 
permitindo fazer uma transição perfeita entre verniz velho
e novo. Utilização universal uma vez que é compatível com 
todas as marcas de vernizes A, não é necessária pistola
de pulverização é muito mais rápido na reparação SMART.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TSP 720 2k pulverizador de betume - 250ml 6 696

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TSP 710 2k verniz- 250 ml 6 696

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TSP 920 Diluente de esbate - 400 ml 12 672

NOVO

NOVO

NOVO
TSP 720 2K Pulverizador de betume

TSP 710 2K Verniz

TSP 920 Diluente de Esbatimentos

Aerossóis téchnicos

NOVO
TSP 920

NOVO

NOVO

TSP 710

TSP 720
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Antigravilha fl exível, muito aderente, base de solventes, 
antiferrugem de cor cinzenta ou negra.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

AGB 01 Coating antigravilha - negra - 1L 12 600

AGG 01 Coating antigravilha - cinzenta - 1L 12 600

AGB & AGG Antigravilha 
Cinzenta & Negra

Antigravilha, disponível em cor cinzento-claro e negro, co 
uma jacto de pulverização redondo espesso para aplicar 
o produto viscoso em camadas espessas. Para obter uma 
aplicação e várias camadas: aplicar de modo cruzado a 
uma distância de 35 cm, encurtar a distância signifi ca um 
resultado mais liso, voltar a pintar com vernizes 1 e 2 K.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TSP 210 Spray antigravilha - cinzenta - 400ml 12 672

TSP 230 Spray antigravilha - negra - 400ml 12 672

TSP 210 -230 Antigravilha
Cinzenta & Negra

Guia de lixagem: produto único! Graças à sua composição 
única, este guia de lixagem pode ser já lixado após 
3 minutos a uma temperatura de 20 ºC, sem que o 
abrasivo se suje. Ao contrário de muitos produtos do 
mercado, este produto também não origina o consumo 
suplementar de abrasivos. Disponível em negro e verde.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TSP 310 Guia de lixagem negro - 400ml 12 672

TSP 320 Guia de lixagem verde - 400ml 12 672

TSP 310-320 Guia de lixagem 
Negro & Verde

Aerossóis téchnicos

CPS 00CPS 00
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 ▪ Um pulverizador pode ser pré-enchido com um propulsor 
equilibrado para ser compatível com a maioria de marcas de 
pinturas com base em água. A tinta é transferida através de 
um dispositivo de enchimento para a lata, para produzir um 
produto fi nal pronto a usar (responsabilidade dos vendedores).

 ▪ Bico de pulverização adaptável para alinhamento horizontal 
(pulverização efeito pistola) a redondo (para peças fechadas) 
do padrão de pulverização.

 ▪ Taxa de pulverização e velocidade de trabalho mais elevadas.
 ▪ Ideal para reparações pontuais.

 ▪ Um pulverizador pode ser pré-enchido com um propulsor 
compatível com a maioria das tintas à base de solvente. A 
tinta é transferida através de um dispositivo de enchimento 
para a lata, para produzir um produto fi nal pronto a usar 
(responsabilidade dos vendedores)

 ▪ Bico de pulverização adaptável para alinhamento horizontal 
(pulverização efeito pistola) a redondo (para peças fechadas) 
do padrão de pulverização.

 ▪ Taxa de pulverização e velocidade de trabalho mais elevadas
 ▪ Ideal para reparações pontuais.

Jogo de 10 bicos para serem utilizados com todos 
os aerossóis.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TSP 100 Tinta à base de solventes pré-cheio - 400ml 12 1176 Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TSP 900 Tinta à base de água pré-cheio - 400ml 12 1176

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TSP 1XX Jogo de bicos - TSP 1 & TSP 310, 320 - 10pt. XX XX

TSP 2XX Jogo de bicos - TSP 2 - 10pt. XX XX

TSP 4XX Jogo de bicos - TSP 410 - 10pt. XX XX

TSP 5XX Jogo de bicos - TSP 520, 525 & 030 - 10pt. XX XX

TSP 900 Tinta à base de água pré-cheio
TSP 100 Tinta à base de solventes pré-cheio 

Jogo de bicos

NOVO

NOVO

NOVONOVO

Aerossóis téchnicos

Bicos ajustáveis únicos.

NOVO
NOVOTSP 100

TSP 900
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De vez em quando, a nossa indústria é apresentada ao que poderia parecer 
algo concebido de forma simples mas na prática revela ter um desempenho 
revolucionário. Foam it! é um desses produtos. Foam it! é um produto de 
limpeza e desengordurador universal à base de água e sem amoníaco num 
aerossol. Ao contrário dos produtos atualmente disponíveis no mercado, 
Foam it! não é apenas um produto sem amoníaco mas deixa uma camada 
fi na de espuma quando pulverizado na superfície, o que o torna fácil de 
remover formando apenas espuma mas não em excesso. A espuma fi na 
liberta todo o tipo de sujidade e gordura e lubrifi ca quase instantaneamente 
qualquer superfície e é removida sem deixar vestígios. Pode ser utilizado 
como um produto de limpeza para fi ns gerais domésticos ou em automóveis, 
mas também como uma preparação antes de pintar ou reparar plástico 
tendo em conta a sua fórmula desengordurante única. 

As aplicações são inúmeras e a seguir indicamos algumas para as quais 
o produto é perfeito:
 ▪ Produtos de limpeza a seco para carros (partes pintadas exteriores, lav-

agem de carros sem água)
 ▪ Interiores de carros (plástico, couro, madeira, metal, vidro) em painéis de 

instrumentos, painéis da porta, ecrãs LCD
 ▪ Produto de limpeza para cozinha e casa de banho graças à sua qualidade 

antibacteriana
 ▪ Limpador de vidros, espelhos, TV.
 ▪ Aros Aplicação: Aplique espuma e remova-a com um pano 

de microfi bras macio ou com um pano não tecido.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TSP 600 Foam-it - 500 ml 12 1008

TSP 600 Foam it!
NOVO

NOVO
TSP 600
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03 PANEL REPAIR
Lixagem

Betume

Vedante de porta 

Reparação plastica

42

68

63

70
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 ▪ Prato de lixagem de 8 orifícios, Ø 125mm.
 ▪ Equipado com as anilhas necessárias

e sufi cientes pontas de fi xação.
 ▪ Adaptável a todas as lixadeiras.

 ▪ S para soft, sobretudo utilizado em lixadeiras com 
2,5mm de desvio e um grão P400 ou mais rugoso.

 ▪ M para medium, utilizado sobretudo em lixadeiras 
com 5 mm de desvio e um grão P400 ou mais rugoso 
5mm deviation and areia P400 or coarser.

 ▪ Interface fl exível que transforma o prato existente 
médio ou duro da lixadeira em prato suave, sendo 
assim possível combinar com papel abrasivo mais 
fi no, P600 e mais fi no.

 ▪ Alternativa é substituir directamente o prato médio 
(SAM 15M) pelo prato macio (SAM15S).

 ▪ 5mm ou 10mm.
 ▪ 15 orifícios.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SAM 15M
Prato de lixagem velcro - 15 orifícios
MEDIUM universal Ø 150mm

1 X

SAM 15S
Prato de lixagem velcro - 15 orifícios
SOFT universal Ø 150mm

1 X

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SAM 36
Interface macio velcro para SPDA/SFDA 
10mm - 15 holes

1 X

SAM 37
Interface macio velcro para SPDA/SFDA 
5mm - 15 holes

1 X

 ▪ Prato de lixagem 15 orifícios Ø 150mm.
 ▪ Equipada coma as anilhas necessárias 

e diferentes pontas de fi xação.
 ▪ Adaptável a todas as lixadeiras .

 ▪ S para soft, sobretudo utilizado em lixadeiras com 2,5mm
 de desvio e um grão P400 ou mais rugoso.

 ▪ M para medium, utilizado sobretudo em lixadeiras com 
5 mm de desvio e um grão P400 ou mais rugoso 5mm 
deviation and areia P400 or coarser.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SAM 125S
Prato de lixagem velcro - 8 orifícios
SOFT universal Ø 125mm

1 X

SAM 125M
Prato de lixagem velcro - 8 orifícios
MEDIUM universal Ø 125mm

1 X

SAM 15 Prato de lixagem velcro
15 orifíos - Ø 150mm

SAM 125 Prato de lixagem velcro
8 orifíos - Ø 125mm

SAM 36-37 
Interface macio velcro para SPDA/SFDA

Lixagem

NOVO

SAM 36-37

SAM 36

SAM 37

NOVO
SAM 125
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 ▪ Estas duas novas lixadeiras excêntricas com um desvio 
de 2,5 ou 5 mm completam a nossa gama de abrasivos.

 ▪ As lixadeiras SAM 50 e SAM 51 de qualidade muito 
elevada faze menos ruído (menos de 82 dB).

 ▪ Quase que não emitem vibrações (menos de 2,5 m/s2).

 ▪ Máquina de lixar excêntrica ergonómica.
 ▪ Diâmetro do patim velcro 15 orifícios: 150 mm.
 ▪ Disponível com desvio de 2,5 mm para o acabamento com o 

abrasivo P400 e mais fi no.
 ▪ Disponível com desvio de 5 mm para a preparação com o 

abrasivo P400 e mais grosso.
 ▪ Regulador de velocidade integrado, regulável em contínuo 

entre 0-20000 rpm.
 ▪ Peso ultraleve: 660 g prato de lixagem incluído.
 ▪ Sem vibrações e fi ável graças aos 4 rolamentos de esferas: 2 

por cima e 2 por baixo do motor.
 ▪ Motor compósito e placas rotativas (rotor).
 ▪ Possibilidade integrada de trabalhar sem aspiração.
 ▪ 112 l/min a 6,3 bar.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SAM 00
Lixadeira pneumática premium 
Ø 150mm - 2,5mm deviation

10 200

SAM 01
Lixadeira pneumática standad 
Ø 150mm - 5mm deviation

10 200

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SAM 50
Lixadeira pneumática premium 
Ø 150mm - 2,5mm deviation

10 200

SAM 51
Lixadeira pneumática standad 
Ø 150mm - 5mm deviation

X 120

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

MSP 00 Mini Sander polidora 10 200

SAM 00-01 Lixadeira pneumática 
Standard e acessórios

SAM 50-51 Lixadeira pneumática 
Premium e acessórios

MSP 00 Mini Sander polidora

Lixagem

NOVO

SAM 00-01

SAM 50-51

NOVO
MSP 00
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Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SAB 07 Bloco de lixa forma plana 
+ 3 formas diferentes

1 X

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SAB 50 Quadro para blocos de lixa 1 X

 ▪ Conjunto de blocos de lixa com 3 formas diferentes.
 ▪ Utilize os seus discos abrasivos nos seus blocos 

de lixa universais.
 ▪ Pega ergonómica.
 ▪ 3 formas diferentes para lixar superfícies planas, 

côncavas e convexas.
 ▪ Ponha fi m ao desperdício de discos abrasivos meio gastos.

SAB 50 Placa de Velcro

SAB 07 Bloco de lixa forma plana 
+ 3 formas diferentes

 ▪ Organizador para o seu material de lixar.
 ▪ Contém a maior parte dos seus blocos de lixa 

e 2 lixadeiras excêntricas.
 ▪ A organização pode ser personalizada, a fotografi a 

indica apenas uma possibilidade.

Lixagem
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Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SAB 30
Bloco de lixa com aspiração
70 x 125mm - 8 orifícios

1 X

SAB 31
Bloco de lixa com aspiração
70 x 198mm - 8 orifícios

1 X

SAB 32
Bloco de lixa com aspiração
70 x 400mm - 14 orifícios

1 X

SAB 33
Bloco de lixa com aspiração
115 x 230mm - 10 orifícios

1 X

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SAB 35
Bloco de lixagem com extração
70 x 198 mm 8 orifícios

1 X

 ▪ Punho ergonómico.
 ▪ Repartição do ponto de equilíbrio por uma pressão igual.
 ▪ Equipado com uma união para o tubo de aspiração.
 ▪ Equipado com um canto arredondado para retirar com 

facilidade o abrasivo utilizado.

 ▪ Punho ergonómico.
 ▪ Repartição do ponto de equilíbrio por uma pressão igual.
 ▪ Equipado com uma união para o tubo de aspiração.
 ▪ Equipado com um canto arredondado para retirar com 

facilidade o abrasivo utilizado.

SAB Bloco de lixa com aspiração

SAB 35 Bloco de lixagem com extração

Lixagem
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VERDE:
• Mais rápido
• Mais tempo
• Sem entupir
• Pinturas antigas 

e pinturas novas
• Primários e revestimento 

transparente com elevado 
teor de sólidos e betumes 
de poliéster

 Com base na nossa experiência com as ofi cinas de carroçaria profi ssional 
e em cooperação com vários fabricantes de vernizes, desenvolvemos um 
programa completo de abrasivos adaptados à mais recente tecnologia 
em retoques de automóveis. Com a introdução de vernizes amigos 
do ambiente, produtos com elevado teor de sólidos, primários e 
revestimentos transparentes UV, aplicação de vernizes à base de água, 
revestimentos resistentes aos riscos, revestimentos transparentes 
de auto-reparação, revestimentos transparentes anti-gravilha… 
na repintura automóvel, as exigências dos abrasivos 
do século XXI desenvolveram substancialmente.

Por isso, com os abrasivos Finixa, não apenas tem um programa completo 
em diferentes formas para ser utilizado, manualmente ou com uma 
lixadeira, mas um produto rentável que é rápido, afi ado e de longa 
duração em qualquer aplicação moderna.

Código Areia Car caixa externa

 SFDA 0036  P36  50  8

SFDA 0060 P60 50 8

SFDA 0080 P80 100 8

SFDA 0100 P100 100 8

SFDA 0120 P120 100 8

SFDA 0150 P150 100 8

SFDA 0180 P180 100 8

SFDA 0220 P220 100 8

SFDA 0240 P240 100 8

SFDA 0280 P280 100 8

SFDA 0320 P320 100 8

SFDA 0360 P360 100 8

SFDA 0400 P400 100 8

SFDA 0500 P500 100 8

SFDA 0600 P600 100 8

SFDA 0800 P800 100 8

SFDA 1000 P1000 100 8

SFDA 1200 P1200 100 8

SFDA 1500 P1500 100 8

SFDA 2000 P2000 100 8

SAM 00-01-50-51 Lixadeira pneumática

SAB 01-07 Bloco de lixa

SFDA Disco abrasivoc
Ø 150mm - 15 orifícios

transparente com elevado 
teor de sólidos e betumes 
de poliéster

Folha abrasiva

Lixagem
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VERMELHO:
• Mais rápido
• Mais tempo
• Sem entupir
• Pinturas antigas 

e pinturas novas
• Primários e revestimento 

transparente com elevado 
teor de sólidos e betumes 
de poliéster

Código Areia Car caixa externa

SPDA 0040 P40 50 8

SPDA 0060 P60 50 8

SPDA 0080 P80 100 8

SPDA 0100 P100 100 8

SPDA 0120 P120 100 8

SPDA 0150 P150 100 8

SPDA 0180 P180 100 8

SPDA 0220 P220 100 8

SPDA 0240 P240 100 8

SPDA 0280 P280 100 8

SPDA 0320 P320 100 8

SPDA 0360 P360 100 8

SPDA 0400 P400 100 8

SPDA 0500 P500 100 8

SPDA 0600 P600 100 8

SPDA 0800 P800 100 8

SPDA 1000 P1000 100 8

SPDA 1200 P1200 100 8

SPDA 1500 P1500 100 10

SPDA 2000 P2000 100 10

SPDA 2500 P2500 100 10

SPDA 3000 P3000 100 10

SAM 00-01-50-51 Lixadeira pneumática

SAB 01-07 Bloco de lixa

A tecnologia é o resultado de anos de tentativas e erros combinados com o 
feedback dos fabricantes de vernizes. Quando no passado um abrasivo era uma 
questão de obter uma grelha colada a um papel laminado com Velcro, hoje em 
dia os fundamentos dos abrasivos Finixa são:

 ▪ Dupla camada de cola da grade, que evita o desprendimento da grelha.
 ▪ Grelha de óxido de alumínio azul parcialmente enriquecida com pó à base de 

diamante, o que aumenta a durabilidade.
 ▪ Orientação da grelha nas costas, assegurando sempre que o ponto mais 

afi ado da grelha faz contacto com a superfície, aumentado a exactidão e a 
velocidade durante a lixagem.

 ▪ Revestimento de estearato fundido a quente para evitar a obstrução das 
partículas de peoira no abrasivo, fazendo com que o papel dure mais.SPDA Disco abrasivoc

Ø 150mm - 15 orifícios

• Primários e revestimento 
transparente com elevado 
teor de sólidos e betumes 
de poliéster

caixa externa

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

Lixagem
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Código Areia Car caixa externa

SPDD 0080 P80 100 10

SPDD 0100 P100 100 10

SPDD 0120 P120 100 10

SPDD 0150 P150 100 10

SPDD 0180 P180 100 10

SPDD 0220 P220 100 10

SPDD 0240 P240 100 10

SPDD 0280 P280 100 10

SPDD 0320 P320 100 10

SPDD 0360 P360 100 10

SPDD 0400 P400 100 10

SPDD 0500 P500 100 10

SPDD 0600 P600 100 10

SPDD 0800 P800 100 10

SPDD 1000 P1000 100 10

SPDD 1200 P1200 100 10

Código Areia Car caixa externa

SPDE 0080 P80 100 10

SPDE 0120 P120 100 10

SPDE 0150 P150 100 10

SPDE 0240 P240 100 10

SPDE 0320 P320 100 10

SPDE 0400 P400 100 10

Código Areia Car caixa externa

SPFA 0080 P80 1 80

SPFA 0150 P150 1 80

SPFA 0180 P180 1 80

SPFA 0240 P240 1 80

SPFA 0320 P320 1 80

SPFA 0400 P400 1 80

SPFA 0500 P500 1 80

SPFA 0600 P600 1 80

SPFA 0800 P800 1 80

SPFA 1000 P1000 1 80

 ▪ Papel abrasivo em rolo sobre suporte de espuma.
 ▪ Embalado numa Car dispensadora prática, 

o que faz com que o papel esteja protegido 
contra poeiras e outras sujidades.

 ▪ Pré-cortado, por isso, facilmente rasgável em 
folhas individuais de 114mm x 125mm.

 ▪ As costas estão equipadas com uma espuma 
confortável: graças a esta espuma, a pressão 
é homogénea durante uma lixagem à mão.

 ▪ Adapta-se facilmente às formas redondas, 
côncavas e convexas.

 ▪ Evita uma lixagem a fundo nos bordos.
 ▪ A espuma nas costas pode ser utilizada para 

remover as poeiras da superfície lixada.

Código Areia Car Caixa 
externa

SPDM 1500 P1500 100 X

SPDM 2000 P2000 100 X

SPDM 2500 P2500 100 X

SPDM 3000 P3000 100 X

DRF 50 Bloco de lixa pequena

SPDM Disco abrasivo
Ø 35mm

SPDD Disco abrasivo
Ø 125mm - 8 orifícios

SPDE Disco abrasivo
Ø 203mm - 8 orifícios

SPFA Folha abrasiva
114mm x 25m - espuma

Lixagem
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Código Areia Car caixa externa

SPDQ 0500 P500 10 8

SPDQ 0600 P600 10 8

SPDQ 0800 P800 10 8

SPDQ 1000 P1000 10 8

SPDQ 1500 P1500 10 8

SPDQ 2000 P2000 10 8

SPDQ 2500 P2500 10 8

SPDQ 3000 P3000 10 8

Código Areia Car caixa externa

SPDR 0800 P800 20 8

SPDR 1000 P1000 20 8

SPDR 1500 P1500 20 8

SPDR 2000 P2000 20 8

SPDR 2500 P2500 20 8

SPDR 3000 P3000 20 8

SPDQ Disco de espuma com velcro
Ø 150mm

SPDR Disco de espuma com velcro
Ø 75mm

Lixagem defi nitiva para lixar com o grão desejado a fi m de obter um 
resultado perfeito na preparação da superfície para a pintura, atenuação 
ou polimento. Garante a adesão, alisa sem haver o risco de atravessar 
a superfície pintada, respeita a forma do painel. Pode ser usado seco 
ou húmido. Melhores resultado usado húmido combinado 
com desengordurante à base de água DGR. Aplicações:
 ▪ Passo fi nal na ordem de lixagem em preparação para a pintura.
 ▪ Preparação da superfície na mistura da cor.
 ▪ Remoção de poeiras sem retirar a estrutura desejada do 

revestimento transparente.
 ▪ Preparação da superfície para atenuar o revestimento transparente.
 ▪ Remoção de sujidade ou contaminação antes da lixagem.
 ▪ Amaciamento da superfície antes da lixagem.

SPDQ/SPDR Disco de espuma
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Código Areia Car Caixa 
externa

SFDP 0080 P0080 50 8

SFDP 0120 P0120 50 8

SFDP 0180 P0180 50 8

SFDP 0240 P0240 50 8

SFDP 0320 P0320 50 8

SFDP 0400 P0400 50 8

SFDP 0500 P0500 50 8

SFDP 0600 P0600 50 8

SFDP 0800 P0800 50 8

SFDP 1000 P1000 50 8

SFDP 1200 P1200 50 8

SFDP 1500 P1500 50 8

SFDP 2000 P2000 50 8

Código Areia Car Caixa externa

SUNE 0040 P40 25 10

SUNE 0060 P60 25 10

SUNE 0080 P80 50 5

SUNE 0100 P100 50 5

SUNE 0120 P120 50 5

SUNE 0150 P150 50 5

SUNE 0180 P180 50 5

SUNE 0220 P220 50 5

SUNE 0240 P240 50 5

SUNE 0280 P280 50 5

SUNE 0320 P320 50 5

SUNE 0360 P360 50 5

Código Areia Car Caixa externa

SUNE 0400 P400
à prova d'água

50 5

SUNE 0500 P500
à prova d'água

50 5

SUNE 0600 P600
à prova d'água

50 5

SUNE 0800 P800
à prova d'água

50 5

SUNE 1000 P1000
à prova d'água

50 5

SUNE 1200 P1200
à prova d'água

50 5

SUNE 1500 P1500
à prova d'água

50 5

SUNE 2000 P2000
à prova d'água

50 5

SUNE 2500 P2500
à prova d'água

50 5

SFDP Disco abrasivo
Ø 75mm

SUNE Folha abrasiva
230mm x 280mm

SAB 01 Lixadeira
para Ø 150mm

SAP 01 Bloco de Lixar
para SCA

SUNE Folha abrasiva
230mm x 280mm - à prova d'água

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SAB 01
Lixadeira - punho plano 
Ø 150mm

6 X

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SAP 01 Bloco de Lixar para SCA 6 X

SCA Cinta para lixar
80mm x 133mm

A cinta para lixar Finixa é uma nova 
ferramenta para as ofi cinas de carroçaria: faz 
a lixagem húmida de superfícies completas e 
não apenas dos arestas em aplicações como 
preparação para mistura ou polimento, alisar 
um padrão de ranhuras igual, apenas à mão 
ou com o bloco SAB 30, humedecido com 
desengordurante à base de água ou apenas 
água. O poder de corte é elevado, rápido, 
uniforme, de longa duração, trabalha duas 
vezes mais rápido do que o papel de lixagem 
húmida, mais fl exível à mão e mais fácil de 
atingir cantos, curvas e arestas pequenos; não 
há risco de lixar demasiado ou de retrabalho.

Código Areia Car Caixa externa

SCA 0500 Brown P500 50 9

SCA 0800 Purple P800 50 9 

SCA 1500 Red P1500 50 9

SCA 2000 Green P2000 50 9

Lixagem

SFDP 1500

SFDP 2000

SAB 01 Lixadeira
para Ø 150mm

Código Descrição (unidade de venda)

SAB 01
Lixadeira - punho plano 
Ø 150mm

MELHORADO

MELHORADO

NOVO

NOVO
SAP 01
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SPSA Patim abrasivo
70mm x 127mm - 8 orifícios

SPSB Patim abrasivo
70mm x 198mm - 8 orifícios

SPSC Patim abrasivo
70mm x 420mm - 14 orifícios

SPSD Patim abrasivo
115mm x 230mm - 10 orifícios

Código Areia Car Caixa 
externa

SPSA 0060 P60 50 8

SPSA 0080 P80 100 8

SPSA 0100 P100 100 8

SPSA 0120 P120 100 8

SPSA 0150 P150 100 8

SPSA 0180 P180 100 8

SPSA 0240 P240 100 8

SPSA 0320 P320 100 8

SPSA 0400 P400 100 8

SAB 30 Bloco de lixa com aspiração

Código Areia Car Caixa 
externa

SPSB 0060 P60 50 8

SPSB 0080 P80 100 8

SPSB 0100 P100 100 8

SPSB 0120 P120 100 8

SPSB 0150 P150 100 8

SPSB 0180 P180 100 8

SPSB 0240 P240 100 8

SPSB 0320 P320 100 8

SPSB 0400 P400 100 8

SAB 31 Bloco de lixa com aspiração

Código Areia Car Caixa 
externa

SPSC 0060 P60 50 8

SPSC 0080 P80 100 8

SPSC 0100 P100 100 8

SPSC 0120 P120 100 8

SPSC 0150 P150 100 8

SPSC 0180 P180 100 8

SPSC 0240 P240 100 8

SPSC 0320 P320 100 8

SPSC 0400 P400 100 8

SAB 32 Bloco de lixa com aspiração

Código Areia Car Caixa 
externa

SPSD 0060 P60 50 8

SPSD 0080 P80 100 8

SPSD 0100 P100 100 8

SPSD 0120 P120 100 8

SPSD 0150 P150 100 8

SPSD 0180 P180 100 8

SPSD 0240 P240 100 8

SPSD 0320 P320 100 8

SPSD 0400 P400 100 8

SAB 33 Bloco de lixa com aspiração

Lixagem
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FFP Almofadas de espuma planas
115mm x 115mm

Código Descrição (unidade de venda) Car Caixa externa

FFP 0320 Almofadas de epuma planas - 
150mm x 150mm- Primer prep

50 4

FFP 0500 Almofadas de epuma planas - 
150mm x 150mm- Base coat prep

50 4

FFP 0800 Almofadas de epuma planas - 
150mm x 150mm- Clear coat prep

50 4

FFP 1500 Almofadas de epuma planas - 
150mm x 150mm- Fade out prep

50 4

01 Retém líquido, é muito fácil de dosear
O FFP pode ser usado seco, mas atua melhor em combinação 
com massa mate, desengordurador à base de água ou apenas 
água. Combinado com desengordurador à base de água, o painel 
fi ca mate é desengordurado com uma única aplicação. Devido 
à sua espuma que retém o líquido, pode-se ajustar facilmente 
a quantidade que deve ser libertada e pode ser adaptada 
durante a aplicação.

03 A lixagem deixou de ser um risco não 
deixando marcas

Os grãos dão resultados de acabamento mais fi nos e uniformes na 
área de polimento enquanto as folhas e/ou rolos de lixar podem 
deixar marcas de polimento irregulares.

04 É perfeito para mistura e elimina a 
necessidade de polimento desnecessário.

Quer na aplicação de primário, ou acabamento, o FFP elimina a 
necessidade de lixagem extra e polimento desnecessário.

02 Acesso fácil a áreas difíceis de alcançar 
com conforto máximo 

Devido ao apoio de espuma, o FFP tem a fl exibilidade para alcançar 
pontos mais difíceis de alcançar ou mais difíceis de polir sem se 
rasgar ou perder a sua resistência. Ao mesmo tempo, a placa de 
espuma plana proporciona um método de polimento confortável 
perfeito para cada acabamento. 

O despolimento torna-se um trabalho fácil e confortável com 
esta almofada suporte de espuma. O grão de lixagem deixa de 
ser aplicado num suporte de papel é directamente colado na 
espuma. O resultado é espantoso: despolimento mais fácil do 
que com as tradicionais soluções Scotch Brite, mais fi no do que 
com abrasivos com suporte de espuma, maior fl exibilidade para 
obter acesso aos cantos mais pequenos e absorção de água!

Lixagem



Filme
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Tecido para arear em nylon não tecido com um grão abrasivo impregnado 
para um deslustragem/ despolimento rápido e confortável da 
superfície a pintar.

 ▪ Os discos de lixagem SUNI são compostos por uma superfície 
de grão “open coated” e estão disponíveis em 
duas grossuras: P 36 e P 50.

 ▪ O suporte não é o suporte tradicional em PVC ou papel, mas 
uma camada plástica sólida e espessa que funciona ao mesmo 
tempo como suporte fl exível.

 ▪ Os discos SUNI podem ser utilizados para remover tinta, 
ferrugem e irregularidades e locais difi cilmente acessíveis.
A parte de trás do suporte integrado está equipada com uma 
rosca (1/4”) para substituir rapidamente os acessórios.

 ▪ Recomenda-se a utilização de óculos de protecção!

Código Areia Car Caixa externa

SUNI 0036 P36 25 8

SUNI 0050 P50 25 8

Massa de despolimento é uma combinação de líquidos 
químicos com abrasivos e tem por fi nalidade preparar 
a superfície antes da pintura. Aplicável a todos os tipos 
de tintas, incluindo os vernizes à base de água. 
Pode ser utilizado em combinação com panos não 
tecidos como p.ex. SOF 20 ou SBR 20:
 ▪ Para todos os tipos de tintas.
 ▪ Dá uma superfície mate.
 ▪ Fácil de utilizar.
 ▪ Fácil de remover sem riscos.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SBR 10 Fibra abrasiva : A / extrafi na vermelha - 100mm x 10m 5 120

SBR 20 Fibra abrasiva : S / extrafi na cinzenta - 100mm x 10m 5 120

SBR 30 Fibra abrasiva : microfi na ouro - 100mm x 10m 5 120

SUNI Quik change disco abrasivo 
Ø 50mm

POL 70 Massa de despolimento

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

POL 70 Massa de despolimento - 1kg 8 480

SBR 10-20-30 Fibra abrasiva

Lixagem
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Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

PPM 10 Calços de betume sintéticos - 4p. 100 X

 ▪ Calços de betume sintéticos para um uso pontual.
 ▪ Dimensão: 116mm x 78mm.

PPM 10 Calços de betume sintéticos

Vedante de porta

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

PPM 40 Calços em borracha - 20p. 10 X

 ▪ Calços em borracha para uma acabamento mais 
macio durante a aplicação do betume.

 ▪ Dimensão 100mm x 70mm.

PPM 40 Calços em borracha
NOVO

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

PPM 20 Betumadeira (em metal) - 4p. 100 X

 ▪ Betumadeira em metal fl exível.
 ▪ Compõe-se de 4 larguras: 50mm, 80mm, 

100mm e 120mm.

PPM 20 Betumadeira (em metal)

NOVO
PPM 40
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 Utilização: misturar no betume sempre 2 a 3 % de endurecedor; se hesita, 
utilize uma balança. Demasiado endurecedor causa não apenas uma 
secagem demasiado rápida, mas pode causar também um destacamento 
do betume e provocar manchas visíveis através da tinta. Misturar 
cuidadosamente o seu betume com o endurecedor e evitar a infi ltração do 
ar durante a mistura, pois este origina desigualdades durante a aplicação e 
lixagem do betume. Escolha o betume que convém para a sua aplicação.

GAP Betume poliéster
Betume poliéster 2K universal. A utilizar na maioria das superfícies como 
aço, madeira, plástico, …. Menos apropriado para os metais leves e 
superfícies galvanizadas. O acabamento pode ser feito com o mastic FINE 
OU directamente com uma camada de fundo, primário ou fi ller.

GAP 10 Betume poliéster MULTI

 Descrição (unidade de venda) Car PAL

GAP 10 Betume poliéster 2kg + endurecedor - multi 6 288

 Descrição (unidade de venda) Car PAL

GAP 20 Betume poliéster 2kg + endurecedor - fi ne 6 288

Betume

Betume de acabamento fi no. A utilizar depois do betume MULTI ou para 
reduzir directamente pequenas desigualdades. Um verdadeiro betume de 
acabamento, lixage fácil e fi m.

GAP 20 Betume poliéster FINE

do betume e provocar manchas visíveis através da tinta. Misturar 
cuidadosamente o seu betume com o endurecedor e evitar a infi ltração do 
ar durante a mistura, pois este origina desigualdades durante a aplicação e 
lixagem do betume. Escolha o betume que convém para a sua aplicação.

GAP 10 

GAP 20 
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Betume de acabamento universal. Um verdadeiro peso leve, tem as mesmas 
aplicações que o betume MULTI, mas dá um acabamento muito fi no como 
o betume FINE lixagem fácil.

GAP 30 Betume poliéster LIGHT

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

GAP 30 Betume poliéster 1,5kg + endurecedor - light 6 288

GAP 00 Betume poliéster GAPOL

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

GAP 00 Betume poliéster 2kg + endurecedor 6 288

Betume poliéster universal negro, comparável ao betume “MULTI”, mas em negro, o que facilita 
a lixagem e dá uma aderência universal em metais ligeiros, convém perfeitamente às reparações 
de plásticos.
 ▪ Betume universal que adere a superfícies pintadas antigas, no aço, e galvanizada e, também 

o alumínio, todos os tipos de plásticos, madeira e MDF.
 ▪ Durante a aplicação, o aspecto negro brilhante do betume oferece-lhe ua ajuda visual 

e permite-lhe facilmente descobrir as irregularidades a olho nu.
 ▪ Durante a lixagem, o betume negro torna-se cinzento do contrato. Os pontos ocos, 

não lixados, continuam negros. Tem também um bom guia de lixagem.
 ▪ Uma vez desengordurado, o betume torna-se negro. É então fácil de assegurar um novo 

controlo da superfície.
 ▪ O guia de lixagem assim incluído no betume permite u controlo total da sua aplicação, 

de igual modo, se lixar demasiado o seu primário, os betume fi car-se-á a ver e também 
tem um guia de lixagem para a sua aplicação do primário.

MELHORADO

MELHORADO

Betume

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

GAP 00 Betume poliéster 2kg + endurecedor 6 288

▪ O guia de lixagem assim incluído no betume permite u controlo total da sua aplicação, 
de igual modo, se lixar demasiado o seu primário, os betume fi car-se-á a ver e também 
tem um guia de lixagem para a sua aplicação do primário.

MELHORADO

GAP 30 

GAP 00
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Betume

Um betume fi bra. Um betume poliéster universal que inclui fi bras de vidro 
para preencher as superfícies maiores e as desigualdades maiores; 
ideal para aplicações e reparações de poliéster.

GAP 40 Betume poliéster FIBER

GAP 51/DEB 51 Endurecedor

Betume poliéster afi nado com partículas de alumínio, ideal para aplicar 
nos metais leves e superfícies galvanizadas.

GAP 50 Betume poliéster ALU

Um betume fi bra. Um betume poliéster universal que inclui fi bras de vidro 

 Descrição (unidade de venda) Car PAL

GAP 50 Betume poliéster 2kg + endurecedor - alu 6 288

 Descrição (unidade de venda) Car PAL

GAP 40 Betume poliéster 1.8kg + endurecedor - fi bra 6 288

 Descrição (unidade de venda) Car PAL

GAP 51 Endurecedor vermelho - 50g 100 x

DEB 51 Endurecedor branco - 30g 100 x
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Betume

Alsi 12 é um betume ‘metal’ a utilizar como produto de substituição 
para o estanho.

DEB 12 Debrasel betumes especiais

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

DEB 12 Debrasel Alsi 12 1l + endurecedor 12 480

Paleta de mistura multi-camadas board para melhor misturados 
putty. É melhor usar esta placa em vez de misturar o putty 
com o endurecedor sobre as paletas si este para evitar que 
os orifícios do pino durante a aplicação. Feitas de papel 
tratado não absorvente para evitar de resina e endurecedor 
para ser absorvidos pelo papel. Reduz a limpeza: após o uso: 
simplesmente rasgando a folha utilizada e deitar fora.

GAP 60 Tábua de mistura

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

GAP 60 tábua de mistura - 100 folhas 10 1000

MELHORADO

MELHORADO
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Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SSS 100 Vedante de costuras pulverizável - 290ml - branco 12 1248

SSS 200 Vedante de costuras pulverizável - 290ml - cinzento 12 1248

SSS 300 Vedante de costuras pulverizável - 290ml - preto 12 1248

SSS 400 Vedante de costuras pulverizável - 290ml - bege 12 1248

SSS 000 Ponta de spray para 10p. 10 X

SSS 005 1k spraytip com asas - 100pcs X X

SSS 030 Escova - 30 mm X X

 ▪  Polímero MS
 ▪ Vedante de solidifi cação fi rme para costuras e juntas interiores 

e exteriores de carroçaria automóvel.
 ▪ Substitui e repara trabalhos de vedação de fábrica nas áreas do 

porta-bagagens, piso e friso.
 ▪ Sem primário necessário, boa adesão, fl exibilidade duradoura.
 ▪ Vaporizado, utilizando uma pistola de mastique pneumática, 

o vedante de costuras pode ser utilizado em forros da porta, 
painéis interiores da carroçaria, ou qualquer área em que 
seja necessário um amortecimento de som e/ou revestimento 
estruturado.

 ▪ Cartucho standard de 290ml adequado a todas as pistolas 
de mástique padrão.

 ▪ Disponível nas cores branco, cinzento, preto e bege.
 ▪ Pode ser pintado após 30 minutos, com qualquer primário à 

base de água ou solvente, camada base ou acabamento fi nal.

SSS 100-200-300-400 Vedante de costuras 
pulverizável  ▪ Perfi l OEM.

 ▪ Aplicação rápida e fácil.
 ▪ Resistente à temperatura e a pulverizar de seguida.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

ESS 08 Seam sealer vedante de porta 
8mm x 9m

10 X

ESS 10 Seam sealer vedante de porta
10mm x 9m

10 X

ESS 20 Seam sealer rolete 100 X

ESS Seam sealer vedante de porta

10 X10 X

10 X

100 X

Vedante de porta

NOVA COR

NOVA
NOVA

SSS 400

SSS 005
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 ▪ Cola à base de epóxi para colar painéis em metal 
da mesma ou diferentes maneiras.

 ▪ A alternativa à soldadura.
 ▪ A solução para colar os painéis de diferentes materiais.
 ▪ Aplicações: substituição tecto, painel de porta em alumínio, 

roda de traseira.

A cola rápida MS é uma cola e vedante universal com base em tecnologia híbrida 
para o utilizador profi ssional, que endurece sob a infl uência da humidade para 
formar uma borracha elástica durável.
 ▪ Elástico durável e permanente.
 ▪ Colagem e vedante universal.
 ▪ Adere perfeitamente sem primário mesmo nas superfícies mais húmidas.
 ▪ Isento de isocianetos, solventes e silicones.
 ▪ Sem contração e isento de bolhas.
 ▪ Boa resistência aos UV.
 ▪ Endurecimento neutro, quase inodoro.
 ▪ Não corrosivo para os metais.
 ▪ Elevada capacidade de resistência mecânica.
 ▪ Absorve vibrações acústicas e mecânicas.
 ▪ Pode ser pintada com a maioria das tintas comuns 1 e 2K.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

PLI 50 Cola para metal - 60 min - negro - 220 ml. 6 X

PLI 55 Bicos a misturar para cola para metal - 10p. 1 X

PLI 60 Pistola para cola para metal 1 X

PLI 50 Cola para metal

MSA 100 Cola rápida MS

Adesivos

NOVO

A cola rápida MS é uma cola e vedante universal com base em tecnologia híbrida 
para o utilizador profi ssional, que endurece sob a infl uência da humidade para 

Adere perfeitamente sem primário mesmo nas superfícies mais húmidas.

Gel adesivo instantâneo proporciona uma colagem rápida de uma ampla 
gama de materiais (metais, plásticos e outros). Também pode ser usado 
para colar materiais porosos como madeira, papel, couro e tecido.
 ▪ Pode ser utilizado em todas as superfícies.
 ▪ Viscosidade média.
 ▪ Produto 1K.
 ▪ Endurece à temperatura ambiente normal.
 ▪ Concebido para montagem OEM.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

IAG 20 Gel adesivo instantâneo - 20g 6 X

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

MSA 100 Cola rápida MS - 290 ml 12 1248

IAG 20 Gel adesivo instantâneo

NOVO

NOVO
IAG 20

NOVO
MSA 100



Carroçaria

70

03

 ▪ Conjunto completo para a reparação de todos 
os tipos de plásticos e poliésteres.

 ▪ O conjunto contém 2 tubos ‘lento’, 2 tubos 
‘standard’, 2 tubos ‘rápido’, 10 bicos de mistura, 
1 pistola, 1 rolo tapete reforçado, 1 rolo tapete 
contorno, 1 frasco de líquido de limpeza 
e 1 frasco de primário.

 ▪ Produto profi ssional com várias recomendações OEM.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

PLI 00 Reparação plástica conjunto completo 5 X

PLI 01 Raparação plástica 'rápida' (25s) negro - 50ml 6 X

PLI 02 Raparação plástica ‘médio’ (1,5min) negro -50ml 6 X

PLI 03 Raparação plástica ‘lento’ (3,5min) negro - 50ml 6 X

PLI 05 Bicos de misturar para raparação plástica - 10p. 1 X

PLI 10 Pistola para raparação plástica 25 X

PLI 15 Tapete reforçado azul - 12cm x 3,6m 10 X

PLI 16 Tapete contorno azul - 12cm x 3,6m 10 X

PLI 20 Primário - 200ml 12 672

PLI 21 Prod. limpeza - 500ml 12 672

PLI 021 Reparação plástica ‘média’ (1,5min.) 
negro - 220ml 

1 X

PLI 031 Reparação plástica ‘lenta’ (3,5min.) negro - 220ml 1 X

PLI 041 Reparação plástica ‘extralenta’ (10min) 
negro - 220ml 

1 X

Reparação plástica

PLI Reparação plástica
01 A reparação de plástico pode ser utilizada 
em qualquer tipo de plástico (exceto em SMC)

 ▪ Enchimento de orifícios.
 ▪ Arranhões/riscos fundos.
 ▪ Reparação de ligação de fi ssuras.

02 A reparação de plástico 
respeita os tempos de secagem 
no rótulo de secagem

Finixa dentro dos tempos especifi cados 
detalhados na embalagem / temperaturas 
mais altas podem acelerar a secagem. Se a 
temperatura ambiente acima de 24 graus 
permitir isto quando selecionar a velocidade. 
Em condições climatéricas mais quentes use 
a velocidade mais lenta para permitir tempos 
de trabalho sufi cientes. O produto pode secar 
mais rapidamente do que o previsto.

Embalagem de 6

A reparação de plástico pode ser utilizada 
em qualquer tipo de plástico (exceto em SMC)
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A reparação de plástico Finixa apenas precisa de 0,15 mm de 
espessura para manter 100% de secagem. A espessura permissível 
única de material seco em 0,15 mm signifi ca não “levantar"
a aderência quando lixar e alisar nas extremidades.

01

03

06

04 05 

07 08

02

Filme

Reparação plástica
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Stonechip repair

 ▪ Além de prejudicar o aspeto do seu automóvel e o risco de corrosão/
ferrugem que se desenvolverá devido aos danos causados, a reparação 
das picadas de pedras é uma tarefa aborrecida, que consome de 
tempo e de produtos.

 ▪ Com o reparador de picadas de pedra tudo isso pertence ao passado, 
basta harmonizar e aplicar a camada de base e o kit de reparação 
de picadas de pedra trata do resto. 

 ▪ Nível elevado de acabamento com a mesma força, durabilidade 
e resistência química pois a camada transparente 2 está pronta 
para a tarefa! 

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SCC 05 Reparador de picadas de pedra - 5 g 6 X

SCC 05 Reparador de picadas de pedra

NOVO

NOVO
SCC 05

Antes

Depois de
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Stonechip repair

03 Desengordurar

06 Aplicar uma segunda camada de SCC 

09 Polir

02 Alisar os bordos

05  Aplicar o SCC

08 Lixar

01 Desengordurar

04 Aplicar a camada de base

07 Lixar

Limpar de novo a superfície com um desengordurante
 à base de água.

Verifi car a superfície e adicionar uma outra camada de 
reparador de picada de pedra, se necessário.

Polir a superfície com composto de polir à base de água.

Alisar os bordos da picada de pedra usando uma lixa P1500 
(SCA 1500) ou minidisco (SPDM 1500).

Aplicar uma fi na camada do Reparador de picadas de peras 
usando um minipincel e deixar secar +-20min @20°C à 
humidade normal.

Lixar mais 2 vezes com um disco de espuma P2000 e P2500. 

Limpar a área a ser reparada com desengordurante à 
base de água.

Aplicar a camada de base e deixar secar.

Lixar a reparação usando uma lixa P1500 ou minidisco até 
à superfície estar uniforme.
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DESMONTAGEM

Marcadores fl uorescentes

Discos de limpeza e acessórios

76

77
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 ▪ Placas insonorizantes autocolantes para ser aplicadas 
no interior das portas, fundo da bagageira, etc. 
Evita a transmissão de vibrações.

 ▪ Composto por betumes com camada de protecção, 
muito fl exível, fácil de cortar e resistente ao calor.

 ▪ Cada placa pode ser cortadas segundo uma linha de 
perfuração para dividir em dois de 25cm x 50cm.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

WAP 10 Almofadas de amortecimento de som
50cm x 50cm - 10p.

1 100

WAP 10 Almofadas de 
amortecimento de som  ▪ Placas insonorizantes lisas, aplicação conforme 

OEM para as viaturas alemãs.
 ▪ Placas insonorisantes autocolantes para ser aplica-

das ao interiores das portas, fundo de bagageira, 
etc. Evita a transmissão de vibrações.

 ▪ Composto por betumes com camada de a 
protecção, muito fl exível, fácil de cortar 
e resistente ao calor.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

WAP 15 Coffre de isolamento 50cm x 50cm x 
1.75mm  - 10p.

1 100

WAP 15 Coffre de isolamento

 ▪ Rolo de espuma para o acabamento e isolamento 
das portas como de origem.

 ▪ Com uma película em silicone com um desenho 
aos quadrados para facilitar o corte.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

PLA 80 Filme para portas 60cm x 10m 1 72

PLA 80 Filme para portas

 ▪ Conjunto de 5 barras para utilizar e combinação para 
a fi xação dos elementos em posição aberta durante o 
trabalho. Ideal para as portas, capôs ou bagageiras.

 ▪ Equipado de gancho e anel para fi xação à a fechadura.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

EQU 91 Kit de barras 1 X

EQU 91 Kit de barras

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

MAR 11 Marcador fl uo - verde - 12p.
fi no 1,5mm

10 X

MAR 12 Marcador fl uo - rosa - 12p.
fi ne 1,5mm

10 X

MAR 21 Marcador fl uo - verde - 6p.
5mm-15mm

10 X

MAR 22 Marcador fl uo - rosa - 6p.
5mm-15mm

10 X

 ▪ Prático para marcar os danos nas viaturas.
 ▪ Fácil de remover com qualquer tipo de desengordurante.
 ▪ Disponível em duas cores: verde e rosa, fl uo.
 ▪ Dois tamanhos de ponta: diâmetro 4 mm redonda 

ou rectangular de 15 x 7 mm.

MAR Marcador fl uo

Conselho: 
 ▪ Para não ser usado em painéis recém pintados 

como você pode criar riscos.
 ▪ Solventes podem reagir com o mar líquido.

Para não ser usado em painéis recém pintados 
como você pode criar riscos.

▪ Solventes podem reagir com o mar líquido.Solventes podem reagir com o mar líquido.

Marcadores fl uorescentes
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Com este kit completo de ferramentas de plástico, 
é fácil remover o painel interior sem o danifi car, a 
cómoda Car de ferramentas permite organizar o 
conjunto e prevenir a perda de artigos.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TRT 27 Kit de remoção de interior - 27p. 5 120

TRT 27 Kit de remoção de interior
Com este kit completo de ferramentas de plástico, 
é fácil remover o painel interior sem o danifi car, a 
cómoda Car de ferramentas permite organizar o 
conjunto e prevenir a perda de artigos.

Código

TRT 27

TRT 27TRT 27

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

PRD 01 Discos de limpeza e acessórios Ø 88mm x 15mm 100 X

PRD 05 Disco de limpeza dentado Ø 100mm x 26mm 50 X

PRD 10 Escova de aço ---> PRD 55 1 X

PRD 11 Adaptador ---> PRD 10 1 X

PRD 50 Suporte para PRD 01 50 X

PRD 55 Máquina pneumática - 4000 rpm 10 X

 ▪ Disco de borracha (espessura 15 mm) a utilizar num berbequim 
para remover colas, autocolantes e colas de dupla face se estragar 
revestimentos como a pintura ou os vidros.

 ▪ Velocidade recomendada ente 2.000 e 4.000 rotações.
 ▪ PRD 55: máquina específi ca para a utilização das borrachas PRD 05
 ▪ PRD 05: disco de borracha dentado, monta-se directamente 

na máquina PRD 55
 ▪ Vantagem do PRD 05 em comparação com o PRD 01: o disco é 

mais largo e dentado: graças ao dentado o verniz não aquece, 
nunca se danifi ca a tinta. Mais rápido, trabalha três vezes mais 
depressa do que o PRD 01. A combinação do PRD 05 com 
o PRD 55 dá uma melhor maneabilidade. Mais agradável 
de usar no berbequim do que o PRD 01.

 ▪ PRD 01: pode ser utilizado em todo o tipo de berbequim.

PRD Discos de limpeza e acessórios

MELHORADO

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

FOL 62 Logo tape 10 X

 ▪ Transferência de cola com dimensões 50mm x 300mm 
para recolar os emblemas na carroçaria.

 ▪ Limpar primeiro o emblema e a superfície com um 
desengordurante, depois retirar a banda de protecção 
e carregar fortemente no emblema sobre a camada de 
cola.

 ▪ O emblema toma a cola exactamente segundo os seus 
contornos e pode ser colado de imediato no suporte.

FOL 62 Logo tape
MELHORADO

Discos de limpeza e acessórios

PRD 10

PRD 11

PRD 55 

PRD 05 
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05 LIMPEZA
PROTECÇÃO

Produtos de limpeza para 
automóveis

Polimento

Reparação de couro

Fato-macaco para pintura

Luvas e calçado de segurança

Máscaras de pintura e 
antipoeiras, lava-mãos

Produtos para a cabina

80

86

82

92

96

100

102
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Escolha entre duas excelentes esponjas: material artifi cial 
macio e elástico, elevada absorção de água, com ou 
sem revestimento de microfi bras, para remoção 
fácil da sujidade sem deixar arranhões.

SPM 00 - SPJ 00 Esponja

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SPM 00 Esponja de microfi bras - verde 48 480

SPJ 00 Esponja jumbo - laranja 48 480

O super macio verde panos de micro-fi bra, refeições 5 peças, ideal
para remover polonês apoiado e para criar um brilho sobre a 
superfície.

POL 40 Pano microfi bras verde

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

POL 40 Pano microfi bras verde - 40x40cm - 5p. 36 360

 ▪ Raspador sintético para remover rápida e facilmente 
a água após lavagem, se estragar o verniz, é claro.

 ▪ Funcionamento muito rápido Evita os riscos.
 ▪ Raspador fl exível segue os contornos de toda 

a superfície.
 ▪ Evita toalhas sujas ou camurças.
 ▪ Evita os resíduos de calcário ou champô até 80%.
 ▪ A utilizar em todas as superfícies.
 ▪ Largura: 30cm.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

WWB 00 Raspador sintético 50 X

WWB 00 Raspador sintético

Balde de 12L com cómodo bico de descarga, incluindo 
dispositivo anti-sujidade; evita-se que sujidade, areia 
e outro material depositado no fundo seja apanhado 
outra vez do balde com esponja.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

BUC 12 Balde com bico – negro 12L X 675

BUI 12 Grelha anti sujidade para o BUC 12 X X

BUC 12 Balde com bico

Produtos de limpeza para automóveis

BUI 12

BUC 12
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 ▪ Fórmula única, não deixa qualquer traço, 
incluindo nos vidros.

 ▪ Pode ser utilizado directamente no painel (sec) 
para adicionar brilho e protecção.

 ▪ Pode também ser utilizado num veículo húmido 
em combinação com toalhetes microfi bras 
para melhorar a secagem.

 ▪ Não contém silicone, produto ideal para uma 
utilização em carroçaria.

 ▪ Ajuda a remover os hologramas após o polimento.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SPW 05  cera - 5L 4 120

LSP 15  pulverizador - 500ml 60 360

SPW 05 Cera

 ▪ Superior.
 ▪ Excelente poder de limpeza.
 ▪ Cera de protecção incluída.
 ▪ Praticamente auto-secante.
 ▪ Produz rapidamente o efeito espelho.
 ▪ Biodegradável.
 ▪ Pode ser utilizado à mão ou num 

aparelho de alta pressão.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

CSH 05 Champô tudo em um para automóvel 
verde - 5L

4 120

CSH 05 Champô tudo em um 
para Automóvel

Filme



Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

POL 10 Programa de polimento “one step” - 1 kg 8 480

POL 05 Programa de polimento “one step” - 0.5 kg 10 800

A massa de polir Finixa, reconhecível pela sua cor 
verde-clara, é um produto único, desenvolvido para 
o carroçador profi ssional e as aplicações de polimento.

Com a nanotecnologia, esta massa dá não apenas a 
possibilidade de polir muito rapidamente de bruto a muito 
fi no, mas cria também um brilho de 95 %. A vantagem 
suplementar é que esta massa mantém-se muito tempo 
«húmida» e minimiza assim o risco dos restos de pó seco. 
Esta massa de polimento pode ser utilizada sobre vernizes 
antigos ou novos, todos os produtos 2K e os novos 
vernizes cerâmicos.

POL 10 Programa de polimento 
“one step”

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

POL 50 polidor pneumático 10 300

O polidor pneumático leve Finixa possui uma função 
especial de controlo de velocidade que permite ao 
utilizador regular a velocidade do polidor, pelo que 
também é adequado em combinação com o POL 10, 
para o máximo desempenho no polimento de 
velocidade média e baixa.

POL 50 Polidor pneumático

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

POL 60 Mala de polimento 1 48

POL 62 Mala de polimento + MHW 1 48

Este jogo completo de polimento inclui dois frascos com 
a única Finixa one step massa de polir, as dieferentes 
espumas (duas de cada), uma lixadeira e um jogo 
de panos de microfi bras.

POL 60/62 Mala de polimento 

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

POL 55 Máquina de polir eléctrica 
800W 700-2500RPM

4 X

O regime desta máquina de polir Finixa de 800W é 
regulável em contínuo de 700 até 2500 rpm e a máquina 
está equipada com um suporte fl exível para a espuma 
que segue os contornos da superfície a polir. Também se 
pode polir de maneira excêntrica com esta máquina ou, 
apenas, polir com o lado da espuma para criar um efeito 
«blending».

POL 55 Máquina de polir eléctrica

MELHORADO

MELHORADO

POL 50

POL 55 



Cleaning & Protection 05
83

Filme



Limpeza / protecção

84

05

POL 30
POL 31

POL 30
POL 31

POL 25
POL 26

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

POL 35 Espuma 135/30mm angelina 2p. x 864

POL 35 Espuma angelina

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

POL 20 Laranja espuma ‘open cell’ - 145/30mm - 2p. 100 X

POL 21 Laranja espuma ‘open cell’ - 80/30mm - 2p. 350 6300

POL 20-21 Espuma laranja
Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

POL 25 Branco espuma ‘closed cell’ - 145/30mm - 2p. 100 X

POL 26 Branco espuma ‘closed cell’ - 80/30mm - 2p. 350 6300

POL 25-26 Espuma branco
Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

POL 30 Negro espuma ‘soft’ 145/30mm - 2p. 100 X

POL 31 Negro espuma ‘soft’ 80/30mm - 2p. 350 6300

POL 30-31 Espuma negro

Polimento

MELHORADO

MELHORADO

As espumas de polir laranja e negra (POL 20 e POL 30) 
são espumas de células abertas, a espuma laranja tem, 
antes, uma estrutura dura e a espuma negra tem uma 
estrutura fl exível; a espuma branca POL 25 tem uma 
estrutura de células fechadas e, por fi m, há 
ainda a espuma em pele de cordeiro (POL 35).

05
Polimento

POL 20
POL 21
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Proteja a sua tinta ou polimento durante muito tempo; utilize 
esta cera MHW 10 à mão ou com máquina; à mão: esfregue 
numa toalha macia, de preferência com microfi bras, espere 
durante alguns minutos e faça o polimento do produto 
excessivamente seco com as microfi bras limpas; utilizada 
com a máquina: aplique a velocidade média e com boina 
suave o produto no painel e depois remova o produto 
excessivo com microfi bras, cheiro a uva.

BTG Gel preto para pneus

POL 33 Almofada de espuma

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

MHW 10 Cera de máquina e mão - 1L 8 480

MHW 05 Cera de máquina e mão - 0,5L 10 800

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

BTG 05 Gel preto para pneus - 0.5L 10 800

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

POL 33 Almofada de espuma - suave x x

POL 34 Hand foam pad - médio x x

PAL

800

MHW 05-10 Cera de máquina e mão

O gel preto Finixa para pneus pode ser aplicado com 
a almofada de espuma POL 33 para que os pneus ob-
tenham, novamente, um negro profundo e brilhante, 
durante muito tempo. É, também, apropriado para 
a renovação de peças de plástico não pintadas.

Almofada aberta macia, de espuma, de cor preta 
com punho: Pode ser utilizada para lavar ou 
encerar manualmente.

PRG Gel renovador de plástico

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

PRG 05 Gel renovador de plástico - 0,5kg 10 800

PRG 05 é um gel transparente nutritivo e suave para 
renovar e proteger as partes plásticas do painel de 
instrumentos e outras partes, superfícies de bor-
racha e vinilo. O protetor UV no PRG 05 irá reduzir 
a descoloração causada pelo sol. É fácil de aplicar, 
fórmula de secagem rápida com um acabamento 
suave perfeito.

Polimento

NOVO

NOVO
PRG 05

Proteja a sua tinta ou polimento durante muito tempo; utilize Proteja a sua tinta ou polimento durante muito tempo; utilize 

Código Descrição (unidade de venda)

POL 33 Almofada de espuma - suave

POL 34 Hand foam pad - médio

Cera de máquina e mãoCera de máquina e mão
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Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

LRS 01 Protetor e abrilhantador de couro - 250 ml 70 X

LRS 10 Dissolvedor de tinta - 20 ml 100 X

LRS 11 Produto de limpeza em pó - 250 ml 70 X

LRS 12 Removedor de manchas - 250 ml 70 X

LRS 13 Produto de limpeza intenso - 250 ml 70 X

LRS 14 Esponja de remoção de manchas - 2 pt. 60 X

LRS 20 Desengordurador de tecido e couro - 400 ml 24 X

LRS 22 Cola para couro - 20 ml 100 X

LRS 23 Rede X X

LRS 30 Enchedor fi no - 75 ml  100 X

LRS 31 Enchedor - 15 ml 80 X

LRS 32 Enchedor de estruturação elevada - 15 ml 80 X

LRS 33 Copiador de estrutura de superfície - 50 ml 70 X

LRS 34 Aplicador de copiador de estrutura 10 X

LRS 35 Película resistente a calor para copiador 
de estrutura

100 X

LRS 36 Ponta de mistura para copiador de estrutura X X

LRS 40 Amostras de cor para retoque X X

LRS 41 Primário para plástico - 400 ml 24 X

LRS 42 Aderência extra - 250 ml 70 X

LRS 43 Retoque - Preto - 100 ml 144 X

LRS 44 Retoque - Branco - 100 ml 144 X

LRS 45 Retoque - Caramelo - 100 ml 144 X

LRS 46 Retoque - Castanho claro - 100 ml 144 X

LRS 47 Retoque - Mogno - 100 ml 144 X

LRS 48 Retoque - Amarelo limão - 100 ml 144 X

LRS 49 Retoque - Amarelo dourado - 100 ml 144 X

LRS 50 Retoque - Bordeaux - 100 ml 144 X

LRS 51 Retoque - Vermelho escarlate - 100 ml 144 X

LRS 52 Retoque - Super blue- 100 ml 144 X

LRS 53 Retoque - Cobalto - 100 ml 144 X

LRS 54 Aditivo de mate para retoque - 250 ml 70 X

LRS 55 Fixador de cor - 250 ml 70 X

LRS 56 Esponja de alta densidade - 2 pt. 72 X

LRS 60 Pulverizador de texturização - 400 ml 24 X

LRS 70 Acabamento mate - 250 ml 70 X

LRS 71 Acabamento acetinado - 250 ml 70 X

LRS 72 Promotor de aderência de acabamento - 25 ml 70 X

LRS 90 Jogo de reparação de couro X X

LRS 90 Jogo de reparação de couro
Jogo de reparação completo, protege e limpa couro 
e plásticos interiores.
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Reparação de couro

LRS CLEANING

LRS 11 Produto de 
limpeza em pó

LRS 14 Esponja de remoção de 
manchas

LRS 10 Dissolvedor de tinta LRS 12 Removedor de manchas

Produto de limpeza avançado, a sua 
fórmula irá remover manchas difíceis 
de couro pigmentado.

Esponja com características de limpeza elevadas que 
irão remover manchas profundas e impregnadas.

O dissolvedor de tinta irá remover muito 
facilmente tinta de esferográfi ca recente ou 
batom de superfícies com revestimento em 
couro, vinilo ou do tipo de vinilo. Também 
pode ser utilizado para remover manchas 
se a superfície foi previamente tratada 
com protetor e abrilhantador de couro.

Removedor de manchas à base de solvente 
para manchas difíceis de tirar como 
manchas azuis de calças de ganga, roupas, 
almofadas, cobertores, tinta, jornais, 
etc. em couro e vinilo acabados.

LRS 20 Desengordurador 
de tecido e couro

Aerossol para remover manchas do 
dia a dia como manchas de óleo 
saturado, gordura e suor do couro.

LRS 13 Produto de limpeza intenso
Produto de limpeza intenso é um produto de 
limpeza muito forte para couro pigmentado. Irá 
remover todos os tipos de manchas mas também 
a cor do couro. Depois é necessário voltar a 
pulverizar com cor, este produto tem de 
ser utilizado numa área bem ventilada.
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LRS 30 Enchedor fi no LRS 31 Enchedor LRS 32 Enchedor de 
estruturação elevada

LRS 23 Rede

LRS 22 Cola para couro

O enchedor fi no é utilizado para cobrir pequenos defeitos 
como riscos, marcas de furos, fi ssuras e esfoladelas. Lixa-
gem fácil; ideal para obter superfícies uniformes perfeitas 
necessárias num trabalho de retoque completo.

O enchedor pode ser utilizado para reparar danos 
superfi ciais como arranhões, etc. em couro 
pigmentado.

O enchedor de estruturação elevada ativado por 
calor é utilizado para reparar couro bastante 
danifi cado como cortes e queimaduras de cigarros.

Rede muito forte utilizada para reparar 
cortes e orifícios.

Cola para couro ativada a calor é um ade-
sivo forte fl exível, formulado para reparar 
enxertos de esfoladelas ou cortes em couro 
e vinilo.  Não alterará as características do 
couro devido à sua fl exibilidade natural que 
irá resultar numa reparação duradoura.

LRS 22
Cola para couro ativada a calor é um ade-
sivo forte fl exível, formulado para reparar 
enxertos de esfoladelas ou cortes em couro 
e vinilo.  Não alterará as características do 
couro devido à sua fl exibilidade natural que 
irá resultar numa reparação duradoura.

LRS 23 Rede

Cola para couro

superfi ciais como arranhões, etc. em couro 
pigmentado.

O enchedor de estruturação elevada ativado por 
calor é utilizado para reparar couro bastante 
danifi cado como cortes e queimaduras de cigarros.

Rede muito forte utilizada para reparar 
cortes e orifícios.

Cola para couro ativada a calor é um ade-
sivo forte fl exível, formulado para reparar 
enxertos de esfoladelas ou cortes em couro 
e vinilo.  Não alterará as características do 
couro devido à sua fl exibilidade natural que 
irá resultar numa reparação duradoura.

LRS 33-34-35-36 
2K Copiador de estrutura de 
superfície

2K copiador de superfície, depois de secar 
o remendo pode ser utilizado para copiar a 
estrutura original do couro para os enchedores.

Limpeza / protecção
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LRS 30 Enchedor fi no LRS 31

O enchedor fi no é utilizado para cobrir pequenos defeitos O enchedor fi no é utilizado para cobrir pequenos defeitos 
como riscos, marcas de furos, fi ssuras e esfoladelas. Lixa-como riscos, marcas de furos, fi ssuras e esfoladelas. Lixa-
gem fácil; ideal para obter superfícies uniformes perfeitas gem fácil; ideal para obter superfícies uniformes perfeitas 
necessárias num trabalho de retoque completo.necessárias num trabalho de retoque completo.

O enchedor pode ser utilizado para reparar danos 
superfi ciais como arranhões, etc. em couro 

O enchedor fi no é utilizado para cobrir pequenos defeitos 
como riscos, marcas de furos, fi ssuras e esfoladelas. Lixa-
gem fácil; ideal para obter superfícies uniformes perfeitas 
necessárias num trabalho de retoque completo.

superfi ciais como arranhões, etc. em couro 
pigmentado.
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Leather repair
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LRS 40 Amostras de cor para retoque

LRS 54 Aditivo de mate para retoque

LRS 55 Fixador de cor

LRS 43-53 Retoque 

Mapa de correspondência de cores para defi nir 
a fórmula de cor correta.

Aditivo de mate é um agente baço à base de água 
para ser utilizado em combinação com base de cor 
de retoque para combinar o grau de brilho original.

Aditivo para base de cor e acabamentos para 
melhorar a aderência e fl uxo do produto.

Base de cor de secagem rápida à base de água sem solventes para reparação de couro genuíno.

LRS 41 Primário para plástico

LRS 42 Aderência extra

Primário para plástico é um 
promotor de aderência para 
interiores de carros e superfícies 
plásticas. Proporciona aderência 
excelente para retoque e é 
utilizado como um primário 
para camada base de pintura 
em plástico.

Aderência extra é um 
primário especializado 
para retoques interiores 
preparando a superfície de 
couro ou plástico para obter 
uma aderência duradoura da 
pintura de retoque.

LRS 56 Esponja de 
alta densidade

A esponja de alta densidade é 
ideal para aplicar cor de retoque, 
pode ser utilizada com produtos de 
limpeza à base de solventes.

couro ou plástico para obter 
uma aderência duradoura da 

Amostras de cor para retoqueAmostras de cor para retoque
Mapa de correspondência de cores para defi nir 
a fórmula de cor correta.

Amostras de cor para retoque
Mapa de correspondência de cores para defi nir 

Reparação de couro

limpeza à base de solventes.
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LRS 70 Acabamento mate

LRS 71 Acabamento acetinado

LRS 72 Promotor de aderência 
de acabamento

Acabamento mate é um acabamento à base de 
água dando um acabamento mate duradouro 
com elevada resistência a riscos. Fluidez excelente 
tornando-o fácil de aplicar. Pode ser misturado 
com acabamento acetinado para adicionar brilho. 

Acabamento acetinado é um acabamento à base 
de água dando um acabamento brilhante dura-
douro com elevada resistência a riscos. Fluidez 
excelente tornando-o fácil de aplicar. Pode ser mis-
turado com acabamento mate para reduzir brilho. 

Aditivo para acabamento mate ou acetinado, 
promovendo a aderência do acabamento e resulta 
numa melhor resistência a fricção após a aplicação.

Aditivo para acabamento mate ou acetinado, 
promovendo a aderência do acabamento e resulta 
numa melhor resistência a fricção após a aplicação.

LRS 01 Protetor e abrilhantador 
de couro

Creme de proteção à base de água que cria uma 
barreira para prevenir penetração de contaminação 
de sujidade em couro. Não torna o couro mais 
brilhante do que era antes: respeita o brilho original/
acabamento mate do couro.

Reparação de couro
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 ▪ Fato-macaco em tefl on cinzento muito sólido 
e de alta densidade.

 ▪ A parte da frente é um tecido poliéster tratado com 
Tefl on, que protege contra a penetração da tinta.

 ▪ Poliéster antiestático que não atrai as poeiras.
 ▪ Com capuz e bolso.
 ▪ Com protecção para os joelhos em opção.

 ▪ Uma nova tecnologia revolucionária.
 ▪ O único fato-macaco de pintura lavável no mercado que 

dá uma protecção 100 % durante a aplicação de 
produtos de pintura “high solid”.

 ▪ A parte da frente é um tecido de polyester tratado Tefl on. 
que protege contra a penetração da tinta.

 ▪ As costas são em tecido “técnico e regulador térmico”.
 ▪ O conceito Multi dry absorve toda a transpiração do corpo

e vaporiza esta humidade para o ar (vindo da cabeça, 
das costas, axilas, curva do joelho).

 ▪ Grande conforto de utilização.
 ▪ Esta combinação tem 2 grandes bolsos à cintura 

e um bolso interior do lado do peito.
 ▪ Equipado ainda com uma protecção que cobre 

a parte de cima dos sapatos.
 ▪ Cintado à cintura.
 ▪ Lavável a 30°C, até 10 vezes.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SOG 07 Fato-macaco de pintura poliéster 
cinzento - S - prot. joelho

50 X

SOG 08 Fato-macaco de pintura poliéster cinzento 
cinzento - M - prot. joelho

50 X

SOG 09 Fato-macaco de pintura poliéster cinzento 
cinzento - L - prot. joelho

50 X

SOG 10 Fato-macaco de pintura poliéster cinzento 
cinzento - XL - prot. joelho

50 X

SOG 11 Fato-macaco de pintura poliéster cinzento 
cinzento - XXL - prot. joelho

50 X

SOGK 02 Protecções joelho 40 X

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

PHO 07 High tec fato-macaco de pintura 
branco / azul - 07 / S

25 800

PHO 08 High tec fato-macaco de pintura 
branco / azul - 08 / M

25 800

PHO 09 High tec fato-macaco de pintura 
branco / azul - 09 / L

25 800

PHO 10 High tec fato-macaco de pintura 
branco / azul - 10 / XL

25 800

PHO 11 High tec fato-macaco de pintura 
branco / azul - 11 / XXL

25 800

SOG - SOGK Fato-macaco Tefl on® 
com protecções de joelho em 
opção Tefl on®

PHO High tec fato-macaco de pintura

Fato-macaco para pintura
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 ▪ Tecido de poliéster, com 2% fi bras de carbono.
 ▪ EN1149:1, antiestaticidade permanente, 

revestimento original Dupont Tefl on.
 ▪ Abertura de ventilação nas costas e debaixo dos braços.
 ▪ Capuz integrado, 2 bolsos no peito, 2 bolsos laterais, 

1 bolso traseiro.
 ▪ Botões de pressão de plástico, cordões de ajuste 

no punho.
 ▪ Fecho velcro & fecho de correr no tornozelo, 

fecho de correr duplo sentido coberto.
 ▪ Antiestaticidade permanente, lavável, respirável.

 ▪ Tecido de poliéster, com 2% fi bras de carbono.
 ▪ EN1149:1, antiestaticidade permanente, 

revestimento original Dupont Tefl on.
 ▪ 1 bolso no peito, 2 bolsos laterais.
 ▪ Botões de pressão de plástico, cordões de ajuste 

no punho.
 ▪ Fecho de correr duplo sentido coberto / fecho 

de velcro.
 ▪ Antiestaticidade permanente, lavável, respirável.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TCO 07 Bata carbotec Tefl on
cinzento - 07 / S

25 300

TCO 08 Bata carbotec Tefl on
cinzento - 08 / M

25 300

TCO 09 Bata carbotec Tefl on
cinzento - 09 / L

25 300

TCO 10 Bata carbotec Tefl on
cinzento - 10 / XL

25 300

TCO 11 Bata carbotec Tefl on
cinzento - 11 / XXL

25 300
Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TCC 07 Impermeável carbotec Tefl on
cinzento - 07 / S

25 300

TCC 08 Impermeável carbotec Tefl on
cinzento - 08 / M

25 300

TCC 09 Impermeável carbotec Tefl on
cinzento - 09 / L

25 300

TCC 10 Impermeável carbotec Tefl on
cinzento - 10 / XL

25 300

TCC 11 Impermeável carbotec Tefl on
cinzento - 11 / XXL

25 300

TCC-TCO Impermeável carbotec e fato-macaco
Os modelos Carbotec completam o nosso programa como os modelos de maior 
qualidade do mercado: A tecnologia Carbotec está disponível em bata ou impermeável; 
fabricado com fi lamentos de poliamida sem pêlos & sem silicone, o tecido tem 2% de 
fi bras de carbono que lhe garantem qualidade antiestática (EN1149). O revestimento 
emTefl on DuPont garante a repelência de água e sujidade. O sistema de ventilação 
AVS garante ao utilizador excelente respirabilidade. A Carbotec oferece uma 
excelente fi abilidade.

TCC Impermeável carbotec Tefl on®

TCO Bata Carbotec Tefl on®

Fato-macaco para pintura



Limpeza / protecção

94

05

 ▪ Fato-macaco em poliéster muito leve, económico em 
material de 190 gramas

 ▪ Fato-macaco de pintura reutilizável e lavável, com capuz 
e bolso. Cor standard: branco

 ▪ Também cor azul: para um mínimo de refl exo na tinta.
 ▪ O poliéster como material de base apresenta as 

vantagens seguintes (em relação ao nylon): Retardante 
ao fogo e, por isso, menos perigoso.

 ▪ Poliéster ‘material respirante’, muito agradável de usar.
 ▪ Poliéster antiestático que não atrai as poeiras.

 ▪ Fato-macaco em poliéster muito leve, económico 
em material de 190 gramas

 ▪ Fato-macaco de pintura reutilizável e lavável, com capuz 
e bolso. Cor standard: branco

 ▪ Também cor azul: para um mínimo de refl exo na tinta.
 ▪ O poliéster como material de base apresenta as 

vantagens seguintes (em relação ao nylon): Retardante 
ao fogo e, por isso, menos perigoso.

 ▪ Poliéster ‘material respirante’, muito agradável de usar.
 ▪ Poliéster antiestático que não atrai as poeiras.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

WSC 08 Fato-macaco de pintura poliéster
branco - 08 / M

50 800

WSC 09 Fato-macaco de pintura poliéster
branco - 09 / L

50 800

WSC 10 Fato-macaco de pintura poliéster
branco - 10 / XL

50 800

WSC 11 Fato-macaco de pintura poliéster
branco - 11 / XXL

50 800

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

NSC 08 Fato-macaco de pintura poliéster
azul - 08 / M

50 800

NSC 09 Fato-macaco de pintura poliéster
azul - 09 / L

50 800

NSC 10 Fato-macaco de pintura poliéster
azul - 10 / XL

50 800

NSC 11 Fato-macaco de pintura poliéster
azul - 11 / XXL

50 800

WSC Fato-macaco de pintura poliéster
Branco

NSC Fato-macaco de pintura poliéster
Azul

Fato-macaco para pintura
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TSO Fato-macaco de pintura descartável
Branco

CSO Fato-macaco de pintura descartável
Branco

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

TSO 08 Fato-macaco de pintura 
branco - 08 / M

25 800

TSO 09 Fato-macaco de pintura 
branco - 09 / L

25 800

TSO 10 Fato-macaco de pintura 
branco - 10 / XL

25 800

TSO 11 Fato-macaco de pintura 
branco - 11 / XXL

25 800

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

CSO 08 Fato-macaco de pintura 
branco - 08 / M

25 600

CSO 09 Fato-macaco de pintura 
branco - 09 / L

25 600

CSO 10 Fato-macaco de pintura 
branco - 10 / XL

25 600

CSO 11 Fato-macaco de pintura 
branco - 11 / XXL

25 600

Tecido
Tyvek

Econômico

Fato-macaco para pintura
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Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

GLL 07B Luvas com revestimento PU - negro - 07 / S - 12 pares 20 480

GLL 08B Luvas com revestimento PU - negro - 08 / M - 12 pares 20 480

GLL 09B Luvas com revestimento PU - negro - 09 / L - 12 pares 20 480

GLL 10B Luvas com revestimento PU - negrok - 10 / XL - 12 pares 20 480

GLL 11B Luvas com revestimento PU - negro - 11 / XXL - 12 pares 20 480

 ▪ Luva muito leve e confortável.
 ▪ Desenvolvido para trabalhos de montagem, mecânica, 

preparação e pulverização.
 ▪ Estrutura em nylon aberto (costas da mão).
 ▪ Tratamento PU sobre um suporte em nylon (na palma da mão).
 ▪ Excelente sensibilidade dos dedos.
 ▪ Cor inalterável.
 ▪ Tamanhos disponíveis: S, M, L, XL e XXL.
 ▪ Disponível em negro ou branco.

GLL B Luvas com revestimento PU

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

GLN 08 Luvas nitrilo descartáveis - M - 100p. 10 420

GLN 09 Luvas nitrilo descartáveis - L - 100p. 10 420

GLN 10 Luvas nitrilo descartáveis - XL - 100p. 10 420

 ▪ Luvas nitrilo descartáveis são 3 X mais sólidas do que o látex 
ou vinil e oferecem um óptimo conforto em combinação 
com uma protecção máxima.

 ▪ Não há mãos transpiradas como nas luvas em vinil ou látex!
 ▪ Embalado por 100 peças num Car dispensadora.
 ▪ Espessura 0.12mm +/- 0.01mm.

GLN Luvas nitrilo descartáveis

Luvas
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Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

GCN 08 Luvas nitrilo descartáveis - M - 100 p. 10 420

GCN 09 Luvas nitrilo descartáveis - L - 100 p. 10 420

GCN 10 Luvas nitrilo descartáveis - XL - 100 p. 10 420

 ▪ Luvas nitrilo descartáveis são 3 X mais sólidas do que 
o látex ou vinil e oferecem um conforto óptimo em 
combinação com uma protecção máxima.

 ▪ Não há mãos transpiradas como nas luvas em vinil e látex!
 ▪ Embalado por 100 peças num Car dispensadora.
 ▪ Espessura 0.14mm +- 0.01mm.

GCN Luvas nitrilo descartáveis

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

GLMB 07 Luvas com protecção da palma - S - 12 pares 12 576

GLMB 08 Luvas com protecção da palma - M - 12 pares 12 576

GLMB 09 Luvas com protecção da palma - L - 12 pares 12 576

GLMB 10 Luvas com protecção da palma - XL - 12 pares 12 576

GLMB 11 Luvas com protecção da palma - XXL - 12 pares 12 576

GLM 08 Luvas de montagem - M - 12 pares 12 576

GLM 09 Luvas de montagem - L - 12 pares 12 576

GLM 10 Luvas de montagem - XL - 12 pares 12 576

 ▪ Luvas reutilizáveis, especialmente desenvolvidas para 
trabalhos de montagem em chaparia.

 ▪ Muito sólido, protecção das mãos por um revestimento 
de nitrilo, antitranspirante.

 ▪ “Respirante” em 360º, nunca se transpira das mãos.

GLMB Luvas com protecção da palma

Luvas
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GLQ é feita a partir de uma concepção única que fornece 
protecção excepcional contra uma vasta gama de solventes 
agressivos. Oferece excelente resistência à cetonas, incluindo 
MEK e acetona, bem como aromattics tais como tolueno.
O nível de desempenho é equivalente ao nosso BPL mas 
devido à construção leve luvas não suportado se sente como
uma segunda pele resultando em maior sensibilidade tátil
que reduz a fadiga das mãos.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

GLQ 08 Luva de nitrilo fl exível leve - M - 1 pares 12 X

GLQ 09 Luva de nitrilo fl exível leve - L - 1 pares 12 X

GLQ 10 Luva de nitrilo fl exível leve - XL - 1 pares 12 X

CONSELHO: Se as luvas entram em contacto com os 
solventes e se sentir frio através das luvas, é preciso substituí-las, 
mesmo se não há furos aparentes. O solvente entrará através das 
luvas e penetrará a pele até ao sangue.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

GLD 09 Solvex luvas nitrilo cor vermelho - L - 1 pares 72 X

GLD 10 Solvex luvas nitrilo cor vermelho - XL - 1 pares 72 X

 ▪ Luvas nitrilo reutilizáveis com uma resistência 
limitada contra os produtos químicos.

 ▪ Ideal para a limpeza, regeneração e coagulação.
 ▪ Temporariamente resistente contra solventes 

(+/- 20 minutos).
 ▪ Comprimento das luvas 380mm.

GLD Solvex luvas nitrilo cor vermelho

GLQ Luva alternativa para o GLP

Luvas

NOVO

 ▪ Luvas reutilizáveis, compridas PVA (Polivinilálcool) com 
interlock interior em algodão têm a máxima resistência 
contra os produtos químicos.

 ▪ A utilizar durante a aplicação de solventes muito orgânicos.
 ▪ Resistente aos solventes.
 ▪ Comprimento das luvas 355mm.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

GLP 09 Solvex PVA luvas vermelhas - L - 1 pares 12 X

GLP 10 Solvex PVA luvas vermelhas - XL - 1 pares 12 X

GLP Solvex PVA luvas vermelhas
 ▪ Luvas nitrilo reutilizáveis com uma resistência 

limitada contra os produtos químicos.
 ▪ Ideal para a limpeza, regeneração e coagulação.
 ▪ Temporariamente resistente contra solventes 

(+/- 10 minutos).
 ▪ Comprimento das luvas 330mm.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

GLC 08 Solvex luvas nitrilo cor verde - M - 12 pares 12 X

GLC 09 Solvex luvas nitrilo cor verde - L - 12 pares 12 X

GLC 10 Solvex luvas nitrilo cor verde - XL - 12 pares 12 X

GLC Solvex luvas nitrilo cor verde
Luvas nitrilo reutilizáveis com uma resistência 
limitada contra os produtos químicos.
Ideal para a limpeza, regeneração e coagulação.
Temporariamente resistente contra solventes 

 Solvex luvas nitrilo cor vermelho

NOVO
GLQ



Limpeza / protecção 05
99

Limpeza / protecção 05
99

SAS Sapatos de segurança
 ▪ Sapatos de segurança tipo S3.
 ▪ 100% metal free thanks to a composite toe 

protection and anti-perforated kevlar sole.
 ▪ Antiderrapante e antiestática, palmilha 

de conforto e lados antitranspirantes.
 ▪ Aprovado Ex.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SAS 38 Sapatos de segurança S1p - size 38 1 X

SAS 39 Sapatos de segurança S1p - size 39 1 X

SAS 40 Sapatos de segurança S1p - size 40 1 X

SAS 41 Sapatos de segurança S1p - size 41 1 X

SAS 42 Sapatos de segurança S1p - size 42 1 X

SAS 43 Sapatos de segurança S1p - size 43 1 X

SAS 44 Sapatos de segurança S1p - size 44 1 X

SAS 45 Sapatos de segurança S1p - size 45 1 X

SAS 46 Sapatos de segurança S1p - size 46 1 X

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SAS 138 Sapatos de segurança S3 - size 38 1 X

SAS 139 Sapatos de segurança S3 - size 39 1 X

SAS 140 Sapatos de segurança S3 - size 40 1 X

SAS 141 Sapatos de segurança S3 - size 41 1 X

SAS 142 Sapatos de segurança S3 - size 42 1 X

SAS 143 Sapatos de segurança S3 - size 43 1 X

SAS 144 Sapatos de segurança S3 - size 44 1 X

SAS 145 Sapatos de segurança S3 - size 45 1 X

SAS 146 Sapatos de segurança S3 - size 46 1 X

SAS Sapatos de segurança
 ▪ Sapatos de segurança tipo S1p.
 ▪ Sem metal graças à sua protecção 

de pé em compósito.
 ▪ Antiderrapante e antiestática, palmilha 

de conforto e lados antitranspirantes.
 ▪ Aprovado Ex.

NOVO

PAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Código

SAS 138

SAS 139

SAS 140

SAS 141

SAS 142

SAS 143

SAS 144

SAS 145

SAS 146

NOVO
SAS 

138-146
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 ▪ Pano de polipropeno impregnado com detergente.
 ▪ Adequado à remoção de pintura à base de solvente, 

tinta, lubrifi cante, óleo, cera, etc.
 ▪ Panos cor-de-laranja 26cm x 27cm.

O HCL 250 é um sabão especialmente desenvolvido 
para o pintor das ofi cinas de pinturas de carroçarias.
 ▪ Limpa de forma poderosa e fi ável, sem danifi car a pele.
 ▪ Remove com facilidade contaminações resistentes como 

lacas (p. ex., lacas de dois componentes), tintas, tintas 
acrílicas, selantes, resinas (p. ex., resinas epoxídicas), 
colas, espumas de poliuretano, etc.

 ▪ Produto ideal para usar em muitos campos de aplicações 
específi cas.

 ▪ Contém ésteres neutros amigos da pele e do ambiente, 
para apoiar o poder de limpeza.

 ▪ Sistema reidratante efi caz.
 ▪ Sem silicone.
 ▪ Testado dermatologicamente.
 ▪ O lava-mãos contém um agente hidrantes e nutriente 

das mãos, baseado no Aloé Vera.

Finixa lava-mãos tem um efeito amaciadora 
e protector durável para as mãos. 
 ▪ Finixa lava-mãos é um produto de limpeza para as mãos 

especialmente desenvolvido para a eliminação de vernizes 
2K, cola, óleo, massa e outras sujidades. Biodegradável.

 ▪ O lava-mãos contém um agente hidrantes e nutriente 
das mãos, baseado no Aloé Vera.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SCR 100 Scrubs panos de limpeza impregnados
100p. copo disp.

4 320

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

HCL 0250 Lava-mãos - 250ml 12 X

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

HCL 3000 Lava-mãos - 3L - sem bomba 6 180

HCL 50 Lava-mãos - 3L - com bomba 1 X

HCL 0250 Lava-mãos

HCL 3000 Sabão especial pintores

SCR 100 Scrubs panos de limpeza 
impregnados

Lava-mãos

MELHORADO

MELHORADO
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Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

MAS 13 Máscara anti-poeiras carbon P2 - 5p. 20 220

Máscara anti-poeiras P2 incluindo fi ltro de carvão 
activo que absorve quaisquer partículas de poeira 
perigosas, elevado conforto, longa vida, FFP2.

MAS 13 Máscara anti-poeiras

 ▪ Máscara antipoeiras para um conforto óptimo.
 ▪ Com ou sem válvula.
 ▪ Classifi cação de segurança P1 ou P2.
 ▪ Embalagem por 15 ou 20 peças numa Car dispensadora.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

MAS 12 Máscara antipoeiras  P2 - 15p. 16 288

MAS 12 Máscara antipoeiras 

Máscaras de pintura e antipoeiras

 ▪ Contornos do rosto mais bem modelados.
 ▪ Contacto facial com ajuste fl exível e fácil de limpar à base de silicone.
 ▪ Correia facilmente ajustável.
 ▪ Standard com A1P2 mas opção disponível com cartuchos A2P3.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

MAS 00 Máscara de pintura A1 P2 60 360

MAS 20 Máscara de pintura A2 P3 50 200

MAS 03 Cartucho antipoeiras e antigás A2 P3 para máscara de pintura - 2p. 50 X

MAS 05 Cartucho antipoeiras para máscara de pintura P1- 10p. 150 X

MAS 06 Cartucho antigás para máscara antipoeiras A1 - 2p. 40 X

MAS 09 Anel de união para máscara de pintura - 2p. 50 220

MAS 13 Máscara anti-poeiras carbon P2 - 5p. 20 140

MAS 25 Toalhetes antibacterianos - 25 p. 12 180

MAS 00-20 Máscara de pintura
NOVO

NOVO
MAS 00

NOVO
MAS 20
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 ▪ Verniz branca destacável para proteger as paredes da cabina 
de pintura contra as névoas.

 ▪ Aplicação com a ajuda de uma pistola (bico 2.5mm) numa camada 
espessa. Quando a camada está suja, pôr algumas novascamadas por 
cima, assim ganha tempo e isso facilita o descascar pois haverá uma 
camada espessa que se deixará remover com facilidade.

 ▪ Biodegradável.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

CPP 17 Cabine Protect peelable - 17L X 24

CPP 17 Proteção pelável para as paredes 
da Cabine

Quantas mais demãos aplicar, mais fácil será para remover! 

01 Aplicação
O produto pode ser aplicado com rolo de tinta, tanque de pressão 
(SPG 80), sem ar ou com mistura de ar. A superfície tem de estar 
lisa e limpa antes da utilização. O CPP não pode ser aplicado numa 
superfície porosa ou com ferrugem. O CPP é um produto tixotrópico, 
agitar muito bem o produto irá resultar numa aplicação mais fácil 
e melhor. Quando aplicar o produto pela primeira vez, certifi que-se 
de que aplica 3 camadas.

02 Utilização e remoção
Aconselhamos que aplique 2 ou mais camadas de seis em seis 
semanas para abranger excesso de pulverização. Embora possam 
ser feitas reparações de manchas quando necessário, aplique 
sempre no mínimo 3 camadas (até 11 antes da remoção).

Produtos para a cabina
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 ▪ Decapante biodegradável.
 ▪ À base de água.
 ▪ Não contém COV.
 ▪ Aplicar o produto com a ajuda de uma trincha ou um 

rolo, deixar agir 5 a 15 minutos e retirar, a seguir, com 
um pano.

 ▪ Lavar com água.
 ▪ Tanto dissolve bem vernizes à base de água como de 

solventes, tintas 1 e 2K.
 ▪ Prática para retirar resíduos de tinta seca nas pistolas, 

mesas de preparação, laboratório, solo e paredes de 
cabina.

 ▪ Atenção: testar sempre sobre uma superfície pequena, 
para evitar danos na superfície a limpar.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

CBC 05 Cabine Clean - 5L X 96

CBC 05 Cabine Clean - decapante

 ▪ Originalmente desenvolvida para o mascaramento de veículos, este 
produto é frequentemente utilizado para proteger as paredes da 
cabina.

 ▪ Mesma aplicação que para o Cabine Protect transparente lavável, 
a única diferença é que este produto seca completamente e, por 
isso, não se mantém “colante”.

 ▪ Aplicação com a pistola (2.5) numa camada espessa. 
Retirar com água e esponja.

 ▪ Biodegradável.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

CLM 05 Liquid masking - 5L X 96

CLM 05 Liquid Masking protecção 
de paredes lavável

 ▪ O método original e o mais efi caz para reduzir a circulação de poeiras 
na cabina de pintura. Dust Control ioniza as poeiras de maneira que as 
poeiras se colem e se torne demasiado pesadas para circular. Pulverizar 
com a ajuda de um pulverizador.

 ▪ Biodegradável.
 ▪ Um litro trata cerca de 200m².Duração 5-10 dias úteis.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

DUC 05 Dust Control - 5L X 96

DUC 10 Dust Control - 10L X 60

DUC 25 Dust Control - 25L X 24

DUC 50 Dust Control pulverizador - 5L 1 X

DUC Dust control antipoeiras

Produtos para a cabina
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 ▪ Verniz transparente, adesivo e lavável para proteger as 
paredes da cabina de pintura contra as névoas de tinta. 
O produto mantém-se “colante” e captura assim as 
poeiras.

 ▪ Aplicação com a ajuda de uma pistola (bico de 2.5mm) 
em 2 ou 3 camadas. Quanto mais espesso é o produto, 
mais ele adere e mais ele dura. Após várias semanas, 
aplicar uma nova camada para reactivar. Retirar 
regularmente com água e uma esponja. Biodegradável

 ▪ Retirar ou aplicar de novo quando o produto deixa de 
colar. Diluir com água desmineralizada.

 ▪ Consumo médio por cabina: 15L

 ▪ Verniz transparente, adesivo e lavável para proteger 
as paredes da cabina de pintura contra as névoas de 
tinta. O produto mantém-se “colante” e captura assim 
aspoeiras.

 ▪ Aplicação com ajuda de uma bomba de pressão numa 
camada espessa ou com a ajuda de uma pistola (bico 2,5 
mm), mas neste caso é preciso diluir 10-20 %. Retirar 
regularmente com água e uma esponja. Biodegradável.

 ▪ Retirar ou aplicar de novo quando o produto deixa de 
colar.

 ▪ Diluir com água desmineralizada.
 ▪ Consumo médio por cabina: 12L

CBP Pro

CBP Protecção de paredes

CBP Basic

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

CBP 05B Cabine Protect Basic - 5L X 96

CBP 10B Cabine Protect Basic- 10L X 60

CBP 25B Cabine Protect Basic- 25L X 24

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

CBP 05 Cabine Protect Pro - 5L X 96

CBP 10 Cabine Protect Pro - 10L X 60

CBP 25 Cabine Protect Pro - 25L X 24

Verniz transparente, adesivo e lavável para proteger 
as paredes da cabina de pintura contra as névoas de 
tinta. O produto mantém-se “colante” e captura assim 

Aplicação com ajuda de uma bomba de pressão numa 
camada espessa ou com a ajuda de uma pistola (bico 2,5 
mm), mas neste caso é preciso diluir 10-20 %. Retirar 
regularmente com água e uma esponja. Biodegradável.
Retirar ou aplicar de novo quando o produto deixa de 

PAL

96

60

24

Filme
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 ▪ O conjunto é composto por uma capa para o banco,uma para o 
tapete,uma para o volante,uma para a alavanca das mudanças 
e uma para o travão de mão.

 ▪ Pode ser utilizado e facturado em cada reparação.
 ▪ Filme plástico branco. Impressão em nome 
docliente possível.

Protection for the interior of the car

 ▪ Capa de banco durável e reutilizável.
 ▪ Acabamento topo de gama.
 ▪ Lavável, não susceptível de ser ragada, impermeável 
à água e óleo.

 ▪ Fornecido com impressão própria e logótipo a partir de 100 peças.

Para progeger o solo, oferecemos 3 tipos de 
protectores de tapetes:

 ▪ Os protectores de tapetesem plástico 
são menos resistentes. (PLA 60)

 ▪ Os protectores de tapetesem plástico 
são menos resistentes. (PAP 61)

 ▪ Os protectores de papel absorvem a 
água e as sujidades, mas são menos 
resistentes. (PAP 60)

 ▪ Para proteger os bancos durantes os trabalhos.
 ▪ Branco transparente com dimensões.
 ▪ 820mm x 1300mm x 500mm.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

COP 05 Conjunto de capas ‘Clean Set’ - 100p. 4 60

PLA 62 Capas de banco - 12mu 
820mm x 1300mm x 500mm - 250p. em rolo

1 88

PLA 67 Protecção de volante 
125mm x 150m - 15µm - 10p.

10 82

PLA 68 Suporte para protecção de volante PLA 67 1 X

PLA 60 Tapete solo em plástico
380mm x 490mm - 250p. perfurado em rolo

1 156

PAP 61 Protecção de tapete em papel sobre um fi lme 
plástico - 70gr - Car de 500p.

1 50

PAP 60 Tapete solo e papel - 375mm x 500mm - 250p. 
perfurado em rolo

1 96

COP 00 Capa de banco em nylon - negro 1 X

COP 05 Conjunto de Capas

 ▪ 100 Capas de banco
 ▪ 100 Tapete solo
 ▪ 100 Protecção de volante
 ▪ 100 Capas para travão de mão
 ▪ 100 Capas para alavanca de velocdades

Cover set COP 05 Pack includes:

PLA 62 Capas de bancos

PLA 60- PAP Tapete solo

COP 00 Protecção de volante

Protecção para o interior do veículo
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Protection for the interior of the car

 ▪ Inclui uma camada adesiva Sem necessidade de rolo colante.
 ▪ Disponível em rolo.
 ▪ Dimensões 60cm x 25m / 120cm x 25m.
 ▪ Para proteger as mesas, solos, etc.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

PRF 060 Filme de protecção autocolante - cinzento 
60cm x 25m

1 72

PRF 120 Filme de protecção autocolante - cinzento 
120cm x 25m

1 36

PRF 060-120
Folha de protecção autocolante  ▪ Plástico colante transparente para proteger a iluminação com 

um mínimo de perda em intensidade de iluminação.
 ▪ Também pode ser utilizado para cobrir vidros quebrados.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

CPF 10 Protecção para a iluminação da cabina 
400mm x 50m

1 108

CPF 11 Protecção para a iluminação da cabina 
600mm x 100m

1 72

CPF Protecção para a iluminação da cabina

 ▪ Rolo de plástico estático e resistente à tinta, de cor branca, 
destinada a proteger as paredes da cabina contra as 
névoas de tinta.

 ▪ Aplicação e remoção rápida - aplicação a seco!
 ▪ Aconselhamo-lo a comprar também 6 a 8 ímanes para ainda 

fi xar melhor o plástico contra a parede metálica.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

PLA 32 Boothmask protecção de paredes plástica - 15µm 
270cm x 100m

X 150

PLA 45 Dobrável / cortável magnet strip
100cm - 1p.

250 X

PLA 4525 Maleável cutable/ cortável magnet strip
100cm - 25p.

10 X

PLA 32 Plástico para proteção das paredes

Protecção para o interior do veículo
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Filtros para a cabina de pintura

Trabalhos de pintura excelentes e sem poeiras resultam numa maior 
satisfação do cliente sendo necessário menor esforço na ofi cina de 
carroçaria obtendo assim melhores margens de lucro.
Mantendo a cabina de pintura livre de poeiras/contaminação no ar é 
o primeiro requisito para alcançar este resultado. No topo da gama 
existente de proteção de paredes de cabina e encapsulamento do solo da 
cabina, a Finixa tem investido muito tempo e energia no desenvolvimento 
de fi ltros efi cazes para a cabina de pintura.
Na nossa área de produção interna podemos satisfazer todos os pedidos 
do cliente em relação a tamanhos e tipos (mantas, bolsas, etc.)

Filtros para a cabina de pintura
O pré-fi ltro irá fi ltrar as partículas mais grossas no ar que entram no 
sistema de ar fresco da cabina de pintura, protegendo as condutas de 
ar de contaminação e prolongando a duração dos fi ltros do teto. 

Os pré-fi ltros normalmente mais usados são mantas fi ltrantes e fi ltros 
de bolsas, a preferência recai sobre os fi ltros de bolsa por terem uma 
área de fi ltragem maior, o que cria uma capacidade de retenção de 
poeira maior, melhor passagem de ar e maior duração.

Os fi ltros de teto em cabinas de pintura têm de realizar duas tarefas em 
especial: remover de forma segura partículas de poeiras que passaram 
através da zona do pré-fi ltro (fi ltragem fi na) e assegurar distribuição 
uniforme de ar e circulação em volta do objeto a ser pintado. 

Produzido em camadas de elevado desempenho, fi bras sintéticas não 
quebráveis dando-lhes elevada profundidade de carga e capacidade 
de retenção de poeira com perda mínima de pressão para 
ótimo desempenho.

Supressores de névoa de tinta fi ltram o ar de escape que sai da cabina 
de pintura, protegendo as condutas de ar de escape, ventoinhas, e 
motores da acumulação de tinta. 
Para estes existem 2 modelos disponíveis:
 ▪ Filtros de base solvente: Filtro de fi bra de vidro estruturada 

progressivamente concebido para a captura de tinta de base solvente 
e partículas de verniz.

 ▪ Filtros de base aquosa: Filtro de fi bra de vidro estruturada 
progressivamente impregnada com um gel concebido para a captura 
de excesso de pulverização seca de base aquosa e partículas de tinta 
de base solvente.

01 Pré-fi ltros

02 Filtro de teto

03 Filtragem do ar de escape

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

FIL 00 Filtragem do ar de escape EU2 - 2 inch. 50cm x 20m em um rolo X X

FIL 01 Filtragem do ar de escape EU2 - 2 inch. 67cm x 20m em um rolo X X

FIL 02 Filtragem do ar de escape EU2 -2 inch. 75cm x 20m em um rolo X X

FIL 03 Filtragem do ar de escape EU2 -2 inch. 85cm x 20m em um rolo X X

FIL 04 Filtragem do ar de escape EU2 -2 inch. 100cm x 20m em um rolo X X

FIL 05 Filtragem do ar de escape EU2 -2 inch 150cm x 20m em um rolo X X

FIL 06 Filtragem do ar de escape EU2 -2 inch 200cm x 20m em um rolo X X

FIL 10 Filtro de teto EU4 - 290gr. 100cm x 20m em um rolo X X

FIL 11 Filtro de teto EU4 - 290gr. 200cm x 20m em um rolo X X

FIL 20 Filtro de teto F5 560gr 200cm x 20m - em um rolo or precut per m² X X

FIL 21 Filtro de teto F5 660gr 200cm x 20m - em um rolo or precut per m² X X

FIL 25 Filtro de teto 560gr 100cm x 1m X X

FIL 26 Filtro de teto 660gr 100cm x 1m X X

FIL 001W Filtragem do ar de escape EU2 /2" Água e solventes 50cm x 20m em 
um rolo

X X

FIL 011W Filtragem do ar de escape EU2 /2" Água e solventes  67cm x 20m em 
um rolo

X X

FIL 015W Filtragem do ar de escape EU2 /2" Água e solventes  70cm x 20m em 
um rolo

X X

FIL 021W Filtragem do ar de escapeEU2 /2" Água e solventes  75cm x 20m em 
um rolo

X X

FIL 031W Filtragem do ar de escapeEU2 /2" Água e solventes 85cm x 20m em um 
rolo

X X

FIL 041W Filtragem do ar de escapeEU2 /2" Água e solventes  100cm x 20m em 
um rolo

X X

FIL 051W Filtragem do ar de escape EU2 /2" water and solvent  150cm x 20m em 
um rolo

X X

FIL 061W Paintstop fl oor fi lter EU2 /2" water and solvent  200cm x 20m em um rolo X X
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Spraybooth fi lters
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Spraybooth fi lters

01 Pré-fi ltros

02 Filtros de teto

03 Filtragem do ar de escape

03 Filtragem do ar de escape03 Filtragem do ar de escape
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Suporte de peças e cavaletes

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

EQU 80 Carrinho 1 6

Mantenha o material organizado para os 
trabalhos graças ao carrinho.

EQU 80 
Carrinho

Código Descrição (unidade de 
venda)

Car PAL

EQU 52 Suporte para rodas 1 10

 ▪ Suporte móvel com dois suportes
 ▪ Horizontalmentemente reguláveis 

nos quais se podemontar 2 suportes 
para pôr rodas.

 ▪ Sem os suportes de rodas, este suporte 
pode ser também usado para pôr 
grandes peças como um capô ou tampa 
de bagageira - para esta aplicação 
prevê-se uma almofada em espuma.

 ▪ Dimensões embalado (cxlxa): 
91cm x 70cm x 15cm.

 ▪ Peso: 27kg.

EQU 52 
Suporte para rodas

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

EQU 50 Suporte para pára-choques 1 12

 ▪ Suporte móvel para guardar 
pára-choques.

 ▪ Com 8 suportes reguláveis todos 
equipados com almofadas de espuma.

 ▪ Dimensões embalado (cxlxa): 
123cm x 31cm x 20cm.

 ▪ Peso: 25kg.

EQU 50 
Suporte para pára-choques

O porta-tambores para diluentes é um suporte 
prático para facilitar o verter dos diluentes e evita 
a manipulação de bidões muito pesados. A utilizar 
para bidões metálicos ou sintéticos até 30L.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

EQU 40 Porte-tambores p/diluentes 1 25

EQU 401 Siphon pipe + tap para EQU 40 1 X

EQU 40 
Porte-tambores p/diluentes
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 ▪ Cavalete desdobrável e regulável em altura e 
largura com 2 correntes. Qualidade premium, 
equipado com pés e uma barra transversal.

 ▪ Dimensões embalado (cxlxa): 
107cm x 32cm x 9cm.

 ▪ Peso: 8,5kg.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

EQU 53 Cavalete X “borboleta” - 1 peça 1 40

EQU 53
Cavalete X "borboleta"

Código Descrição (unidade de 
venda)

Car PAL

EQU 55 Cavalete X Jumbo 
Galvanizado com suporte 
para para-choques

1 25

Código Descrição (unidade de 
venda)

Car PAL

EQU 56 Cavalete X Standard 
Pintado cinzento

1 25

Suporte de peças e cavaletes

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

EQU 64 Portal suporte de peças 1 25

 ▪ Suporte móvel, graças ao eixo central com sistema 
de bloqueio equipado com um pedal com travão, 
as peças podem ser montadas em múltiplas 
confi gurações.

 ▪ Equipado com uma extensão para segurar até 2 
portas, 4 suportes verticais com gancho e 2 
suportes para segurar elementos tipo spoilers.

 ▪ Dimensões embalado (cxlxa): 149cm x 23cm x 
16cm.

 ▪ Peso: 26 kg.

EQU 64 
Portal suporte de peças

EQU 56EQU 55
Cavalete XCavalete X

 ▪ Suporte de peças regulável em 
altura e largura.

 ▪ Realização standard em metal pin-
tado cinzento com eixo sintético.

 ▪ Dimensões embalado (cxlxa): 
117cm x 48cm x 8cm.

 ▪ Peso: 5 kg.

 ▪ Suporte de peças regulável 
em altura e largura.

 ▪ Realização Jumbo em metal 
galvanizado com eixo em metal, 
com suportes para para-choques.

 ▪ Dimensões embalado (cxlxa): 
129cm x 63cm x 11cm.

 ▪ Peso: 10,5kg.



Equipamento

114

06
Produtos limpeza pistola

                  Máquina de lavar pistolas 
automática

 ▪ A utilizar em combinação com um diluente celulósico 
para limpar vernizes à base de solventes ou com 
BTC 80 ara limpar os vernizes solúveis em água.

 ▪ Equipada com uma escova para pré-limpeza.
 ▪ Possibilidade de lavar manualmente com diluente limpo/ar.
 ▪ Aço inoxidável.
 ▪ Montagem fácil, fácil de manter e operar.
 ▪ Os volumes e a pressão são fáceis de regular na fachada.
 ▪ Dimensões exteriores (máx.): 1400 mm altura x 560mm 

largura x 410 mm profundidade.
 ▪ Venturi automático para extracção quando a máquina 

estiver aberta.
 ▪ Em opção, fornecida com enxaguamento 

completamente automática.

AGC 21-40
 ▪ Para uma lavagem rápida dos vernizes à base de água.
 ▪ Sem necessidade de deixar a cabina de pintura 

para a limpeza.
 ▪ Grande economia de tempo.
 ▪ Limpeza em 30 segundos.
 ▪ A utilizar em combinação com o BTC 80 

(champô de pistola à base de água).
 ▪ Consumo baixo de champô de pistola, 

5 litros para 100 pistolas.
 ▪ Adequado para todos os recipientes descartáveis.
 ▪ Aprovação ATEX.

AGC 50 Máquina de lavar rápida

Permite utilizar AGC 40 de lavagem de pistolas com o kit de 
coagulação AGC 11. 

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

AGC 21 AGC 20 com porta de duas peças 1 8

AGC 25 Kit de pistola de ar X X

AGC 26 Tampa do caixote galvanizada X X

AGC 27 Porta em duas peças em aço inoxidável X X

AGC 35 Kit completo para pôr o enxaguamento em 
versão automática

X X

AGC 40 AGC 31+25+26 Máquina de lavar pistolas 
automática

2 8

AGC 50 Máquina de lavar rápida X X

AGC 70 AGC 40 + AGC 11 Máquina de lavar 
pistolas automática

1 8

AGC 70
Máquina de lavar pistolas automática

NOVO
AGC 70

NOVO
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Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

AGC 11 Coagulation set X 8

BTC 001 Regenerador para BTC 80 - 1L 24 X

AEC 90 Pó de coagulação - 5kg 1 X

AEC 91 Pó de coagulação - 500gr 1 X

AEC 20 Filtro para H20 máq. lavar pistolas /AGC 10 + 11 1 X

AGC 45 Tampão em borracha 50mm 1 X

BTC 80 H2O produto de limpeza - 20L 1 28

BTC 1000 H2O produto de limpeza - 1000l X 1

 ▪ Esse compartimento pode facilmente servir para captura do 
produto de limpeza da pistola. Pode ser regenerado para 
potência total adicionando 1L regenerador. Pode ser usado para a 
formação do coágulo qualquer tipo de feitas à base de pintura.

AGC 11 Coagulação set

 ▪ Poupe muito tempo e limpe as suas pistolas para 
vernizes à base de água tão rapidamente como 
as pistolas para vernizes à base de solventes.

 ▪ Apenas precisa de 100ml de produto por pistola! 
Os custos são 0,25€ por pistola, despesas 
de resíduos incluídos.

 ▪ Sem necessidade de coagulação.
 ▪ Reduz-se consideravelmente os resíduos (até 10%) 

que serão recolhidos por um serviço aprovado.
 ▪ Utilizável em combinação com todos os produtos de 

limpeza de pistolas automáticas. Ou eventualmente 
em combinação com um produto de limpeza 
de pistola manual.

BTC 80

BTC 001 Regenerador

H2O produto de limpeza

 ▪ Ao adicionar 1 litro de regenerador no BTC 80 
recuperado após coagulação, devolve ao produto 
BTC 80 a sua capacidade de limpeza original.

 ▪ 1 litro de regenerador basta para 25 litros 
de BTC 80 coagulado.

AEC 90-91 Pó de coagulação
 ▪ Poderoso pó de coagulação universal.
 ▪ AGC 40Conforme a densidade de poluição do 

diluentes, usar 500 g de AEC 90 para 20 litros de BTC.

Produtos limpeza pistola

NOVO
AGC 11

NOVO
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A utilização de revestimentos UV na indústria de reparação de carroçaria de 
automóveis tem muitas vantagens. As vantagens principais são velocidade, respeita 
o ambiente, propriedades físicas melhoradas, é necessário menos espaço no solo 
e os resíduos são reduzidos. Estas vantagens juntamente com a regulamentação 
ambiental imposta por autoridades governamentais e a maior sensibilização de 
sustentabilidade entre os clientes explica o crescimento rápido deste segmento 
dentro da indústria de revestimento.

Até agora, os revestimentos UV eram curados através da utilização de lâmpadas de 
descarga de pressão média. Estes sistemas de cura à base de lâmpadas de UV têm, 
no entanto, um grande número de sérias desvantagens:

 ▪ Filtro especial para eliminar UVB e C.
 ▪ As lâmpadas têm uma duração muito curta (<500 horas).
 ▪ Substituição frequente da lâmpada e custos de substituição elevados.
 ▪ Elevado consumo de energia.
 ▪ As lâmpadas contêm Mercúrio, um químico perigoso.
 ▪ As lâmpadas requerem um tempo de aquecimento.
 ▪ Degradação de UV durante a vida útil.
 ▪ As lâmpadas de mercúrio produzem muito calor radiante.

UV - LED 

A Chemicar Europe desenvolveu um sistema de cura que não tem nenhuma 
das desvantagens relacionadas com os sistemas de cura à base de lâmpadas 
de mercúrio. A trabalhar a partir da sua investigação de ponta e das suas 
instalações de teste em Antuérpia, uma grande equipa de designers, 
técnicos e peritos em LEDs criaram, em colaboração com 
a indústria de revestimento, o sistema “Finixa UV-LED” – destinado 
a revolucionar a cura por UV no ramo de reparação de 
carroçarias de automóveis.

UV - LED

Secadores U.V

A Chemicar Europe desenvolveu um sistema de cura que não tem nenhuma A Chemicar Europe desenvolveu um sistema de cura que não tem nenhuma 
das desvantagens relacionadas com os sistemas de cura à base de lâmpadas das desvantagens relacionadas com os sistemas de cura à base de lâmpadas 
de mercúrio. A trabalhar a partir da sua investigação de ponta e das suas de mercúrio. A trabalhar a partir da sua investigação de ponta e das suas 
instalações de teste em Antuérpia, uma grande equipa de designers, instalações de teste em Antuérpia, uma grande equipa de designers, 
técnicos e peritos em LEDs criaram, em colaboração com técnicos e peritos em LEDs criaram, em colaboração com 
a indústria de revestimento, o sistema “Finixa UV-LED” – destinado a indústria de revestimento, o sistema “Finixa UV-LED” – destinado 
a revolucionar a cura por UV no ramo de reparação de a revolucionar a cura por UV no ramo de reparação de 
carroçarias de automóveis.



Equipamento 06
117

02 Custo baixo
Poupança de custos substanciais ao longo da vida útil = maiores 
margens de lucro.
 ▪ Redução de consumo de energia até 70%.
 ▪ Vida útil muito longa – sem custos de substituição.
 ▪ Sem tempo de aquecimento.

Práticas de produção responsáveis = acrescenta 
sustentabilidade empresarial.
 ▪ Baixo consumo de energia – baixa produção de carbono.
 ▪ Sem químicos perigosos no ambiente de trabalho.
 ▪ Sem eliminação de lâmpadas contendo Mercúrio.

04 Amigo do ambiente

03 Fácil de utilizar
Condições de trabalho melhoradas = Satisfação do colaborador.
 ▪ Desenho compacto, fácil de armazenar.
 ▪ Fácil de instalar e utilizar.
 ▪ Seguro de utilizar – A unidade não aquece.

01 Qualidade melhorada
Superfícies curadas de forma mais uniforme e 
endurecimento estável com uma profundidade até 180 
µm = satisfação do cliente.
 ▪ Sem degradação de UV ao longo da vida útil.
 ▪ Precisão mais elevada devido à incorporação 

de sistema refl etor.
 ▪ Área de cura grande e uniforme.
 ▪ Cura de intensidade elevada.
 ▪ Controlo de processo otimizado.

Secadores U.V
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02 O espelho especial

Actualmente, a segurança e efi cácia são factores muito importantes para uma 
reparação de qualidade e economicamente rentável. Para responder a esta 
solicitação, a Spectratek desenvolveu uma gama de secadores infravermelhos 
que respondem a todas as modernas solicitações.

Graças à inovação e experiência de vários anos, em conjunto com uma colaboração 
próxima com fabricantes de carroçaria eminentes e fabricantes de tintas, a 
Spacetratek pode oferecer um produto de qualidade muito elevada. Fabricado 
no Canadá, líder nos EUA, os modelos europeus são adaptados pela I&D na Bélgica, 
o que faz da Spectratek a mais efi caz ao nível energético e ao nível qualitativo. 
Graças à inovação em materiais, design e electrónica, a Spectratek é o produto 
mais competitivo do mercado.

O novo comando electrónico e a programação dos modelos S dão a solução a mais 
efi caz e a mais segura: tomada de medição (36 meses por minuto) está distribuída 
por 36 pontos aleatórios em toda a superfície de secagem, a temperatura, 
os tempos de libertação de solvente e evaporação são assim perfeitamente 
controlados e estão disponíveis 12 programas de secagem em 20 línguas. 
O processo de produção muito preciso e a grande qualidade de fabrico dão 
à Spectratek a possibilidade de criar um produto da mais elevada qualidade 
a um preço muito competitivo.

Sistema de Infra Vermelhos de ondas curtas
Spectratek IR 

E assimétrico não só foca toda a luz para o carro, 
como também a espalha na perfeição.

 ▪ Car de comandos electrónica com 20 línguas diferentes 
disponíveis.

 ▪ A nova electrónica e o seu software Oferece-lhe a escolha de 
12 programas de secagem. Tal como o tempo de secagem, o 
tempo de evaporação como a temperatura podem ser defi nidos 
com precisão. A tomada de medidas (36 vezes por minuto) 
permite que o software regule a temperatura do elemento, seja 
qual for a sua cor ou material.

 ▪ Os comandos e a programação são fáceis de utilizar. O teclado 
protegido asseguralhe uma vida útil prolongada do seu material.

 ▪ Os comandos e a programação são fáceis de utilizar. O teclado 
protegido asseguralhe uma vida útil prolongada do seu material.

04 Car de comandos electrónica

03 Compacto,design modular
 ▪ Aluminium housing makes the device light and easy to handle. 
 ▪ Double gas strut prevents backlash and early signs of wear due to extra  
fastening / fi xing.

 ▪ A stable and short steel base which allows the device to take up only a small 
amount of space and furthermore enables it to dry every type of panel on every 
type of car.

 ▪ Swivel wheels with breaks.

01 Therminal Integrated Sensor (TISS)
É um sistema único em que cada cassete controla a 
temperatura em 36 pontos por minuto e mantendo 
assim uma temperatura constante na peça.

IR
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SPEC 8000S: Qualidade muito elevado!
1. 2 m² de superfície de secagem
2. Cassetes com rotação na horizontalmente até 45° dão 

a possibilidade de secar também superfícies curvas ou 
perpendiculares

3. Comando electrónico
4. Conforme OEM

IR
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SPEC 3400SH Stand-alta de secagem 

Parametrização 
de exemplo

Car e Controlo Digital É 
independente e pode ser 
posicionada numa parede 

próxima, numa coluna, 
ou fi scando livre

RAIL SPEC Sistema de rail
Flexibilidade e inovação máxima

Maximal fl exibility and innovation.
 ▪ Graças a este conceito podem ser oferecidas soluções 
individuais.

 ▪ O comando electrónico encontra-se na Car posicionável 
em separado.

 ▪ È possível defi nir várias zonas de trabalho com este 
sistema de rail.

 ▪ Realização em montagem mural ou de tecto.

Exclusividade na Europa!
Até 4 metros de altura de secagem.
Especifi camente desenvolvido para camiões, 
reboques e semi-reboques!
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06 UV / Infrared

SPEC 1000

0,105m²

1,40m verticalmente

230 V

1,0 KW

1

Temporizador

SPEC 2400

0,75m²

1,55m verticalmente

230 V

2,4 KW

2

Temporizador

SPEC 2400S

0,75m²

1,55m verticalmente

230 V

2,4 KW

2

Computador

SPEC 3400S SPEC 4000S

1,00m² 1.0m²

2,20m vertical
1,90m horizontal

2,20m verticalmente
1,90m horizontalmente

230 V 380 V

3,4 KW 4,0 KW

4 4

Computer Computador
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SPECUV 3400500

0.72m²

1.60 m horizontalmente
2.35 m verticalmente

230 V

500 W (4 x 125 W)

4

Computador

SPEC 8000 S 

0.72m²

1,55m verticalmente

380-400 V

8000 W

4

Computador

UV / Infrared

SPEPUV 17.200.00.60

Lamp UV 400W

SPECUV equipment

11.80cm

SPEP 17.200.00.19 SPEP 17.200.00.22 SPEP 17.200.00.30 SPEP 17.200.00.50

Lamp IR 220V 
850W

Lamp IR 380V 
1000W

Lamp IR 220V 
1000W

Lamp IR 220V 
1200W

SPEC 3400S SPEC 8000S SPEC 1000 SPEC 2400 e 2400S

35.50cm 35.50cm 35.50cm 50cm

ETP 144B ETP 150 ETP 148A ETP 149

Lamp 240V 
850W

Lamp 240V 
1100W

Lamp 240V 
1100W

Lamp 240V 
1500W

ETS HH/HS/
HT

ETS1/11/4/
CM ALT/HB

ETS2/ETS5/
ETS CM03/
ETS TM

CM 04/
ETS03

20cm 35.5cm 53cm 78.50cm

ETP 145B ETP 146B

Lamp 240V 
1000W

Lamp 240V 
2000W

IRT 1000W IRT 2000W

35cm 35cm
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06

SWD 00

SWD 53

SWD 20

SWD 40
SWD 43

SWD 50SWD 44

SWD 46 SWD 47 SWD 32 SWD 45

SWD 55

SWD 21 SWD 22
SWD 23 SWD 24 SWD 25 SWD 26 SWD 31

SWD 54 SWD 52 SWD 30

Spot welder

SWD 41SWD 42
SWD 10

SWD 55
SWD 40

Estojo completo SWD

Opcional

Spot tira-pregos
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Spot welder

SWD 00 Spot tira-pregos
 ▪ Visualização digital com ecrã táctil para o controlo do tempo 

e da potência. Também com selecção do modo e da língua.
 ▪ Car compacta 280 x 280x 229mm.
 ▪ Leve (apenas 22 kg).
 ▪ Substituição rápida dos eléctrodos.
 ▪ Desamolgamento rápido com anilhas em estrela: 

martelo de inércia rápido e fácil de utilizar.
 ▪ Soldadura de pregos, anilhas, rebites para o interior dos painéis 

e molduras de janelas (todas as pontas incluídas).
 ▪ Contracção com eléctrodo de cobre ou haste de 

carbono para espigões.
 ▪ Carro e acessórios incluídos.
 ▪ Deslocação fácil em redor da viatura.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SWD 00 Desalmogador tira-pregos 160 1 24

SWD 10 Carro da máquina de soldar 1 X

SWD 20 Elétrodo para anilhas 1 X

SWD 21 Eléctrodo de contracção 1 X

SWD 22 Elétrodo em leque 1 X

SWD 23 Eléctrodo standard 1 X

SWD 24 Eléctrodo para rebites 1 X

SWD 25 Eléctrodo para pregos 1 X

SWD 26 Eléctrodo para haste ondulada 1 X

SWD 30 Carbono elétrodo 1 X

SWD 31 Adaptador para elétrodo carbono 1 X

SWD 32 Elevador manual 1 X

SWD 40 Martelo de inércia com adaptador 1 X

SWD 41 Punção de pregos 1 X

SWD 42 Ponteira para extrair anilhas 1 X

SWD 43 Aperto da placa de massa 1 X

SWD 44 Garra de urso 5 dedos 1 X

SWD 45 Extractor de rebites 1 X

SWD 46 8 dedos garra urso para jack 1 X

SWD 47 Pega para garra de urso 1 X

SWD 50 Ponta de extracção - 10p. 1 X

SWD 52 Pregos - 100p. 1 X

SWD 53 Rebites - 100p. 1 X

SWD 54 Anilhas de soldadura - 100p. 1 X

SWD 55 Haste ondulada 2.3mm 500g cerca 1 X

Spot tira-pregos
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06

SWD 00AL SWD 71-72-73
SWD 68-69-70 SWD 65-66-67

SWD 10

SWD 76SWD 75SWP 01
SWP 02SWD 74

SWD 80 SWD 83

SWD 79
SWD 78

SWD 77

SWD 81 SWD 82 SWD 84 SWD 86 SWD 85

Spot tira-pregos

Estojo completo SWD 00AL

Opcional
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SWD 00AL Sistema de remoção de mossas
 ▪ Utiliza descargas capacitivas com características extra
 ▪ Trabalha com a tensão de 230 Voltes
 ▪ Inclui pistola de soldar, 2 grampos de terra, e pontas de soldar, mais 

um fornecimento de pernos de arrasto roscados de 4, 5 e 6 mm
 ▪ Incluir barra de elevação, gancho e 3 mandris de extração
 ▪ Martelo de corrediça e pernos de arrasto maiores opcionais
 ▪ Pode, também, ser utilizado para remover mossas em aço e aço inoxidável
 ▪ Controlo Digital de Teclado Táctil
 ▪ Luzes de Pronto e Descarga (indução) na base da pistola permitem ao 

operador concentrar-se na aplicação e não no painel de controlo.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

SWD 00AL Sistema desamolgador de alumínio 1 24

SWD 10 Carro da máquina de soldar 1 X

SWP 01 Pistola de soldadura 1 X

SWP 02 Braçadeiras de terra 1 X

SWD 65 Suporte de perno 4mm 1 X

SWD 66 Suporte de perno 5mm 1 X

SWD 67 Suporte de perno 6mm 1 X

SWD 68 Mandril extractor 4mm 1 X

SWD 69 Mandril extractor 5mm 1 X

SWD 70 Mandril extractor 6mm 1 X

SWD 71 Pernos roscados 4mm - 15p. (pkt 200) 1 X

SWD 72 Pernos roscados 5mm - 15p. (pkt 200) 1 X

SWD 73 Pernos roscados 6mm - 15p. (pkt 200) 1 X

SWD 74 Desamolgador de alavanca standard 1 X

SWD 75 Óculos de segurança 1 X

SWD 76 Escova de aço inoxidável 1 X

SWD 77 Barra de tracção 1 X

SWD 78 Barra de endireitamento 1 X

SWD 79 Desamolgador de alavanca DeLuxe 1 X

SWD 80 Suporte de ângulo 1 X

SWD 81 Garra de urso 5 dedos 1 X

SWD 82 Garra de urso 8 dedos 1 X

SWD 83 Garra de urso 2 dedos 1 X

SWD 84 Martelo de alumínio e acessórios 1 X

SWD 85 Pistola de calor 1 X

SWD 86 Sensor do termómetro laser infravermelhos 1 X

Spot tira-pregos
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07 PRODUTOS  
PROMOCIONAIS

Pano microfilbras, 
autocolantes, boné,  
futebol, racecar, cerveja, 
camisa, T-shirt, umbrella, 
produto de limpeza de  
ecrã pegajoso, ...

130



Produtos promocionais

130

07

Código Descrição (unidade de venda)

PRO 06 Produto de limpeza de ecrã pegajoso - 200p.

PRO 07 Pano microfi bras de duplo lado - 25p.

PRO 09 Finixa packing tape 48mm x 100m - 6pcs

PRO 19 Esferográfi ca - 25p.

PRO 20 Saco em plástico

PRO 22 Boné azul

PRO 23 Guarda-chuva XL – negro

PRO 24 Bola de rugby - tamanho 5

PRO 25 Óculos York - 6p.

PRO 26 Notas adesivas

PRO 27 Copos de café de porcelana Neo - 6p.

PRO 034 Racecar com telecomando 1/10

PRO 34 Copo em cartäo - 180cc - 100p.

PRO 35 Copo em plástico - 220cc - 50p.

PRO 37 Autocolantes - 6p.

PRO 38 Nota bloco tamanho A5 - 10p.

PRO 39 Nota bloco tamanho A4 - 10p.

PRO 41 Cerveja - 75cl.

PRO 100-104 T-shirt azul-marinho - tamanhos S/M/L/XL/XXL/XXXL

PRO 420-424 Camisa branco - tamanhos S/M/L/XL/XXL

CRT 35 Cars de embalagem - 590 x 390 x 450

CRT 38 Cars de embalagem - 300 x 300 x 300

CRT 39 Cars de embalagem - 450 x 450 x 450

CRT 40 Cars de embalagem - 600 x 400 x 600

Promo 

PRO 26

PRO 06
PRO 07

PRO 37

PRO 22

PRO 20

PRO 09

CRT 35-38-39-40

PRO 38

PRO 39

PRO 19
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Produtos promocionais
Promo

PRO 24 PRO 034

PRO 420 - 424
PRO 100 - 104

PRO 23

PRO 35

PRO 34

PRO 41

PRO 25

PRO 27
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B

C F

A

D

M

G

H

I
N
O
P

L
E

54
56
56
54
28
10
40
77
69
45
42
40
18
67
44
38

67
67
22
22
25
124
126
76
37
19
34
104
101
38

85
42

18

28
30
30
32
30
34
42
62
69
77
63
80
96
51
51
67
13
13
64

96
54
80
114
115

85
100
100
66
28

100
118
120
106
118

96
32
25
45

82
92

15
8
76
112
25

84
86
12
36
39
65
65
77

82
41

12
65
65
85
32
107
14
80
112

107
104
81
101
14
43
43

43
69
66
64
30
64
37
64
60

76
56

57
46
84
32
76
106
8

34
25
115
96
24
106
92
30

abrasive disc
abrasive on a roll
abrasive on a sponge
abrasives
absorbing masking film
adapter FPS
adhesion promotor
adhesive eraser
adhesive gel
adjustable aerosol nozzle
aerosol holder magnetic
aerosols
air guns
Alsi 12
anti gravel
auto clean gum

DEB12
debrasel
degreaser
degreasing Car
degresing cloths
dent puller
dent puller ALU
door foam film
double sided tape
drying oven
duct tape
dust control
dust mask
dust removal file

machine and handwax
magnetic aerosol 
holder
magnetic support for 
guns
masking film
masking film and tape
masking film cutter
masking foam
masking paper
masking tape
mattt black
mattting compound
metal bonding
metal brush
metal spreaders
micor fiber
microfoam gloves
mini polisher
mini sander
mixing board
mixing cups
mixing paddles
multi filler

gloves
green disc
grid for bucket
gun cleaner
gun cleaning shampooi

hand foam pad
hand soap
handcleanr
hardener for putty
HDPE film

impregnated cleaning cloths
infrared dryer
infrared rail system
interior protection
IR

nitrile gloves
no edge blending tape
non-woven
nozzle sets

one step polisher
overalls

paint strainer
paint system
panel fixation set
panel stands
paper roll dispenser

lambswool pad
leather repair set
lids for mixing cups
lifting tape
lifting wire
light filler
light putty
logo tape

electric polisher
etch primer

black cups
black filler
black putty
black tire gel
blending foam
bootmask
brushes for guns
bucket and spout
bumper stand

cabine light protection film
cabine protection
car shampoo
carbon mask
cleaning set for guns
clearcoat
2k clearcoat

fade out thinner
fast adhesive
fiberglass filler
fillers
film cutter
fine filler
fine line tape
fine putty
flat foam pads

fluo markers
foam backed sanding 
paper
foam disc
foam it!
foam pads
foam tape
fom film for doors
foot matts
FPS

cloth tape
cloths
coagulation set
coated gloves
coding caps
cover set
coveralls
cutter
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Q

98
76
110
32
56
80
30
124

62
62

solvex gloves
sound deadening pads
sparybooth filters
spon tape
sponge roll abrasive
sponges 
spot repair film
spot welder

quick change disc
quick change sanding

P

T

U
V

R

S

67
102
12
106
28
30
70
63
77
82
51
82
25
82
84
82
64
66
67
64
45
24
16
30
40
40
13
43
63
63

26
34
98
85
14
39
77
76

116
116

52
50

120
54
85
45
31
63

99
19
51
52
52
58
58
52
58
54
54
57
60
44
101
50
54
58
58
59
62
68
68
106
69
107
81
12
50
50

PBSN replacer
pealable coating
pipette
plastic interior protection
plastic masking
plastic masking on roll
plastic repair
plastic spreaders
pneumattic brush tool
pneumattic polisher
pneumattic sander
polishing case
polishing cloths
polishing compound
polishing foam pad
polishing machine
polyester filler
polyester hardener
polyester mixing board
polyester putty
prefill aerosol
pressure sprayer
pressure tank
pretreated film on roll
primer
primer filler
printed cups
2k spray putty
putty knives
putty spreaders

tack rags
tape
thinner protecter gloves
tire gel
touch up bottles
touch up tips
trim removal tool set
trunk isolation pads

UV dryer
UV LED

velcro board
velcro sanding pad

rail systems
red disc
renuwal gel
replacement aerosol nozzle
rim masking film
rubber spreaders

safety boots
sample plates
sander
sanding block board
sanding block display
sanding block for disc
sanding block for SCA
sanding blocks
sanding cloth
sanding discs
sanding film disc
sanding foam disc
sanding foam pads
sanding guide aerosol
sanding mask
sanding pad velcro
sanding paper
sanding paper A4
sanding sheet
sanding strip
scuff rolls
seam sealer
seam sealer on a roll
seat covers
seconds glue
self adhesive protection foil
shampoo for cars
siphon
soft interface pad
soft pad sanding



Todas as informações suplementares, fi chas de segurança (SDS), fi chas 
técnicas (TDS), vídeos e instruções de utilização encontram-se no nosso 
sítio www.fi nixa.com

Os produtos Finixa podem ser utilizados para 
múltiplas aplicações.

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
B-2070Zwijndrecht
Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89

info@fi nixa.com
www.fi nixa.com

Unidades de venda e especifi cação de embalagem

CAR

PAL

Horário de abertura

Por exemplo:

O nosso código é a referência de encomenda para a unidade de venda 
ou seja a quantidade de encomenda mais pequena por produto.

CAR signifi ca Car de cartão e especifi ca o número de unidades de 
venda numa Car de cartão - esta informação é útil se encomendar 
diferentes unidades de venda - logisticamente será mais fácil 
encomendar por Car de cartão, mas não tal não é obrigatório.

PAL signifi ca palete e especifi ca o número de unidades de venda por 
palete - esta informação é útil se encomendar grandes quantidades de 
unidades de venda - logisticamente seria mais fácil de encomendar por 
palete, mas tal não é obrigatório.

Segunda a Quinta-feira 08.30 - 12.00 e 13.00 - 17.00
Sexta-feira 08.30 - 12.00 e 13.00 - 16.00

Código MCP 0650 é o produto exemplo, que é sempre embalado e fornecido 

por 200 peças. Por Car de cartão há 40 unidades de venda (200p.) - por 

palete 8000 unidades de venda (40x200 p.)

Este catálogo substitui todos os catálogos anteriores. É ilegal e repreensível fazer 
fotocópias ou impressões, mesmo parcialmente. Não somos responsáveis por 
eventuais falhas de impressão; as imagens e os textos não têm carácter vinculativo.

Código Descrição (unidade de venda) Car PAL

MCP 0650 Copos de mistura - 650ml - 200p. 1 40



www.fi nixa.com

Site está disponível em 23 línguas!




