SPA PLUS (Smart Progressive Abrasion Plus) é uma gama de produtos cuja a sua ﬁlosoﬁa de
trabalho é desenvolver o processo de polimento na pintura automóvel. Marca o início de uma
era de inovação, ﬂexibilidade e versatilidade.

O fácil manuseamento desta inovadora gama de produtos de
polimento facilitará a tarefa de polimento. O utilizador conseguirá
obter uma maior eﬁciência de trabalho e irá também economizar.
SPA PLUS oferece uma ampla gama de alternativas para múltiplos
processos e múltiplas necessidades de polimento.
Devido à sua fórmula e ao desenvolvimento da tecnologia possuída
por SPA (Smart Progressive Abrasion), o preenchimento químico de
defeitos abrasivos é evitado. Tradicionalmente, quando os defeitos
são preenchidos químicamente, os mesmos reaparecem (marcas
visuais e hologramas). Com a tecnologia SPA, o utilizador vai conseguir resultados incríveis e duradouros.

1 - PLUS: Estes produtos são desenvolvidos com uma tecnologia de
micropartículas esféricas abrasivas de diferentes tamanhos que
intervêm no proceso de polimento, provocando uma ação de
polimento progressiva e consistente.
2 - PLUS: Já não é necessário ter diferentes processos de polimento
para obter o resultado pretendido. Com a utilização desta tecnología
evitamos os processos complexos tradicionais que levam muitas
vezes a erros de aplicação e resultados insatisfatórios.
3- PLUS: Com o sistema SPA PLUS, conseguimos obter uma grande
poupança e alta eﬁciência na oﬁcina. A busca pela rentabilidade
termina aqui.
4 - PLUS: São polidores especialmente indicados para vernizes e
acabamentos de última geração, incluindo sistemas de secagem
rápida ou secagem ao ar livre. Também conseguimos realizar
trabalhos com maior resolução e qualidade em cores mais
complexas.
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SISTEMA DE POLIMENTO
Car Repair System apresenta este novo sistema de polimento
com grande orgulho. A sua nova fórmula irá aumentar a
eﬁciência do processo de polimento e a experência do proﬁssional proporcionando uma maior facilidade a concretizar o
mesmo.
Este sistema tem um carácter multifuncional e um composto
abrasivo que vai potenciar os resultados de limpeza. Oferece
assim um ótimo rendimento e um baixo impacto ambiental.
Um processo de polimento com um só produto em 2 passos
que oferece grandes resultados com un corte bastante rápido e
uma grande facilidade de aplicação para o trabalhador.

RÁPIDO E EFICAZ
DURADOURO
SEM HOLOGRAMAS

DIAMOND PLUS
Um polimento de emulsão com micropartículas abrasivas de
corte rápido especialmente indicado para vernizes e acabamentos de última geração, incluindo os novos sistemas de
secagem rápida ou secagem ao ar.
- A sua composição química com o seu aplicador de Micro
Fibras Laranja, permite um corte e acabamento de alto brilho
com um só passo.
- Elimina com facilidade marcas de lixagem a partir do grão
P1200 e proporciona um brilho profundo no acabamento.
Na fase de acabamento, este produto combinado com a
nossa polidora Roto-Orbital SPC 7121 (1014-005006) e a
nossa esponja Medium Grey Pad (2004-007020), corrigimos
as marcas de polimento da fase 1 e evitamos o aparecimento
de hologramas.
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1. Colocar a Boina Laranja na polidora

1. Colocar na Polidora a ESPONJA MÉDIA cinza

2. Agitar a garrafa de Diamond Plus antes de usar.

2. Agitar a garrafa Diamond Plus antes de usar.

3. APlicar una Pequena quantidade de Produto sobre a Boina ou sobre a superficie.

3. APlicar una Pequena quantidade de Producto sobre a esPonja ou sobre a suPerficie.

4. Polir a velocidade 1000-1400 RPM

4. Polir a velocidade 1000-2500 RPM

5. Limpar com Pano de microfibra de acabamento seco e limpo

5. LimPar coM Pano microfibra de acabamento seco e limPo

NANO FLASH PROTECT
Um composto líquido para a proteção e para o acabamento. Este incrível
produto oferece uma rápida capa protectora a qualquer superfície do
veículo graças às suas nano partículas que repelem água, poeiras e contaminanadores ambientais o que favorece à superfície tratada uma maior
durabilidade.
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Método de Aplicação

ONIX PLUS
ONIX PLUS é um polidor de emulsão com micropartículas abrasivas,
máximo poder de corte e brilho especialmente indicado para trabalhos
de acabamento de pintura em superfícies pintadas, curadas e cria
ótima resistência a riscos profundos.

•

Máximo poder corte e brilho.

•

Não resseca a pasta durante o polimento.

•

Baixa emissão de temperatura.

•

É isento de ceras, silicones e odores desagradáveis.

CRYSTAL PLUS
Crystal Plus é um polidor de acabamento micro ﬁno com base de óxido
de alumínio altamente reﬁnado. Graças a esta tecnologia SPA (Smart
Progressive Abrasion), Crystal Plus elimina de maneira eﬁciente os
micro riscos, remoinhos e hologramas, até nas pinturas mais escuras
dos automóveis.
Crystal Plus proporciona um excelente acabamento ﬁnal e deixa um
brilho profundo inegualável similar a um espelho. A fácil aplicação de
Crystal Plus proporciona uma maior eﬁciência e uma poupança de
tempo na oﬁcina.

carsistema@carsistema.pt

www.carsistema.pt

