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Maxi Lustro
6MH040
INDICAÇÃO DE USO
Indicado com a finalidade de eliminar marcas de boina e riscos superficiais deixados no
processo de polimento com o Maxi Corte Maxi Rubber em pinturas automotivas, eliminando
os hologramas “teias de aranha”, além de restaurar o brilho de pintura desgasta.

COMPOSIÇÃO BÁSICA
Água, óleo mineral, óleo vegetal, solventes diversos, silicato de alumínio e aditivos.

PREPARO DA SUPERFÍCIE
Limpar as superfícies com a Solução Desengraxante Maxi Rubber,
eliminando os vestígios de poeira, oleosidade e outras impurezas que
possam comprometer o desempenho do produto.

APLICAÇÃO			
• Não aplicar sob o sol ou em ambiente quente.
• A superfície a ser trabalhada deve estar limpa, seca e fria.
• Agite bem o produto antes de usar.

POLIMENTO COM POLITRIZ
• Aplique de 4 a 5 gotas do produto na boina de espuma.
• Trabalhe em áreas de aproximadamente 60x60 cm.
• Espalhe o produto com a boina de espuma sobre a superfície em movimentos
circulares, mantendo o equipamento desligado.
• Acione a politriz (rotação entre 600 e 1500 rpm) e inicie o lustro, exercendo
pressão moderada em passadas sobrepostas. Reduzir a pressão conforme o
produto seca.
• Para um acabamento perfeito utilize algodão de polimento para acessar partes
na qual a politriz não alcança.
• Se necessário, remover o excesso de resíduo de produto da boina utilizando o
Pano de Microfibra Maxi Rubber.
• Utilize em seguida o Maxi Brilho para intensificar o brilho e finalizar o processo
de polimento em repintura.

POLIMENTO MANUAL
• Com um pano de microfibra ou algodão de polimento limpo e seco, aplicar
e friccionar o produto com movimentos circulares e uniformes até espalhar o
lustrador.
• Remova o excesso de lustro com o auxílio de um Pano de Microfibra Maxi
Rubber.

RENDIMENTO TEÓRICO
95 m²/galão
10 a 15 carros (pequeno porte) para cada 500 ml do produto (podendo variar de acordo
com o estado de conservação do veículo).

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato

do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações
durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE
1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35ºC e livre de umidade.

DICAS
• Proteger as peças plásticas e de borracha durante o polimento.
• Após lustro, evitar grande intervalo de tempo para lavar a peça, facilitando a remoção de resíduos.
• Os resíduos são facilmente removidos com água ou pano úmido.

SAÚDE E SEGURANÇA
•
•
•
•

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
Favor consultar FISPQ.
Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear
o produto.
• Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e
partículas ao aplicar o produto.		
Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado
final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e
conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.
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