FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
PROTETIK
Produto desenvolvido com a mais alta tecnologia para proteção
do seu envelopamento automotivo. Trata-se de um selante
cerâmico que tem a função de diminuir a adesão da sujeira,
sendo assim, pode aumentar a durabilidade da película
autoadesiva aplicada.

Indicações: para proteção da película adesiva recém aplicada ou

não e, manutenção de autoadesivos que foram vitrificados.
Devido sua propriedade de hidro repelência, o mesmo pode ser
aplicado em lanternas/faróis e vidros.

Durabilidade: possui poder de proteção de até três (03) meses,
seguindo todas as recomendações de uso.

Armazenagem: manter o recipiente adequadamente fechado à

temperatura ambiente e ao abrigo de luz, evite locais úmidos e
fontes de calor. Mantenha longe de alimentos e proteja do uso
de crianças e pessoas sem conhecimento prévio. Nunca retire o
rotulo original. Para maiores informações sobre o produto
consulte a FISPQ (Ficha de Segurança do Produto Químico).

Modo de usar:

1. Certifique-se que superfície esteja limpa e seca;
2. Agite bem o produto antes do uso;
3. Pulverize uma pequena névoa do produto na superfície
desejada em uma área máxima de 60cmx60cm;
4. Realizar o acabamento com o auxílio de toalha de
microfibra limpa e seca, virando-a frequentemente até
obter o resultado desejado;
5. Repetir o processo até completa finalização do veículo;

Importante: caso ocorra manchas, repita a aplicação.

O produto PROTETIK não substitui a lavagem convencional do
veículo; pode ser aplicado logo após o envelopamento do veículo,
seguindo o “MODO DE USAR”.

Recomendações Importantes:

. Evite o contato com olhos e pele, recomendamos o uso de
equipamentos de proteção individual - EPI`s (óculos de
proteção e luvas) ao manusear os produtos.
. Em caso de incidente leia as recomendações da FISPQ
(Ficha de Segurança do Produto Químico). Nunca dê nada via
oral a uma pessoa inconsciente.
. Não coma, beba ou fume no local de trabalho.
. Conserve fora do alcance das crianças e dos animais
domésticos.
. Persistindo qualquer irritação procure um médico.

Um frasco pode render até quinze (15) aplicações considerando
um veículo de médio porte nacional – isso depende da forma de
utilização.
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