
Cód. 00177 - THE KING OF GLOSS / BLACK & DARK

ATENÇÃO: SIGA AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL.

Esta cera ultrapassa suas expectativas de brilho. Cera 100% sintética, com fácil 
aplicação e remoção. Proporciona proteção, ultra repelência, toque sedoso e brilho 
duradouro superior a 03 meses. Cria uma forte barreira que protege contra man-
chas d´água e a ancoragem de sujeira.

MODO DE USAR: CERTIFIQUE-SE DE QUE ESTE PRODUTO ATENDE A COR DO SEU
CARRO. USAR PREFERENCIALMENTE EM TONS ESCUROS (PRETO, CHUMBO, CINZA, MARROM, VERMELHO, AZUL E ETC).

1. Lave e seque bem o veículo.
2. Aplique uma fina camada com a esponja aplicadora que acompanha o produto.
3. Aguarde Secar de 2 a 5 Minutos (dependendo da temperatura).
4. Após a secagem remova o excesso com uma microfibra macia.

DICAS: Recomendamos a aplicação de uma peça de cada vez.

CUIDADOS: Utilize a cera em local limpo, fresco e arejado. não aplique sob sol forte ou quando a lataria estiver 
quente. Evite locais com ventos fortes e com poeira. Se derrubar a esponja no chão lave-a para remover toda 
sujeira. Não aplique esta cera sob superfície não pintadas como plásticos, borrachas e outros. Limpe imediata-
mente se necessário. Não deixe o produto aplicado por muito tempo, pois será difícil lustrar.

COMPOSIÇÃO: Cera, resina e solventes.

CONTEÚDO: 300g.

TIPO: Pasta dura.

PERIGO: Não ingerir. Pessoas alérgicas utilizar luvas. Mantenha longe de crianças e animais domésticos. Infla-
mável, mantenha longe do fogo. Em caso de ingestão, não provoque vômitos. Em contato com os olhos lave em 
água corrente abundante até que a ardência desapareça. Procure atendimento médico em caso de acidentes. 

ARMAZENAMENTO: Guarde em local fresco e arejado, longe do fogo e locais com incidência direta do sol.
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