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Power Revest  para Envelopamento Veicular

Indicativos:
Respeite a Código Nacional  de transito;
Especialmente desenvolvido para aplicações diversas ;
Excelente acabamentos  em cantos e dobras;
Estabilidade em superfícies lisas e porosas , em entradas e curvas acentuadas;
Proporciona  aspectos  fosco e brilhante em diferentes texturas conforme aplicação:
Em espessuras  maiores proporciona efeito protetivo da pintura original.

Especificação do Material:
Revestimento em forma liquida , a base de solventes, onde aplicado em forma de spray a uma espessura acima de 60 
micras, gera uma película removível, sem agressão a superfície original.
                                                                                                                                                 
Durabilidade esperada:
1 ano (uso externo)

Dicas de utilização:

Na Aplicação  Antes de aplicar limpe com soluções desoleantes(álcool,desengraxante,detergente neutro) e tecidos 
isentos de pelos ou felpas. Faça um teste de cpmpatibilidade e agressão  , aplicando uma pequena quantidade em 
uma parte não visível da pintura  para posterior remoção e verificação de agressão.

Na Manutenção 

Cuidados com a película pós aplicada, evitar produtos agressivos e atritos constantes.
Jatos de pressão não são recomendados para a limpeza do produto.

Na Remoção (quando aplicável)  

Para retirar a película formada, basta puxar os cantos e ir tirando  como uma película auto adesiva convencional. E 
caso de pulverizações, pode ser passado com um pano o redutor Power revest. E após retirada, ,e recomendada  uma 
lavagem com cera  convencional.

 
Para outras aplicações não indicadas 

faça testes prévios antes da produção.

Boletim Técnico Imprimax

     Envelopamento Veicular
     Decoração de Móveis e Ambientes
     Transferência por temperatura 
     Recorte eletrônico
     Corte e vinco
     OffSet U.V.
     Flexografia U.V.
     Serigrafia U.V.
     Serigrafia convencional 
     Impressão digital
     Impressão sublimática
     
     

Indicações de Métodos e Processos:

Eco7002
Adesivo Acrílico Aquoso Reposicionável

Serviço de Atendimento ao Cliente
produto@imprimax.com.br

Informações Técnicas
Linha Aberta Imprimax
Fone: 55 (11) 2101-4252
Email: produto@imprimax.com.br


