
09506 BLACK PIANO
Kit de Nano Polimento Manual

.

CUIDADOS: Não usar para outros fins. Lave as mãos após utilizar. Este produto contém abra-
sivos, não utilizar em peças cromadas, pneus, borrachas, couros sintéticos, vidros, retrovi-
sores, peças foscas e peças porosas. Após o uso, lave a esponja com detergente neutro e 
espere secar bem antes de guardar.

CONTEÚDO: 01 Esponja de polimento azul; 02 Esponjas para polimento de precisão cinza 
(grande e pequena); 01 Composto liquido 80ml.

PRIMEIROS SOCORROS: Caso ingerir procure um médico imediatamente. Em contato com os 
olhos, não esfregue e lave com água abundante por 15 minutos, se necessário procure um 
médico. Em caso mal-estar durante o uso, pare imediatamente, procure um médico.

ARMAZENAMENTO E DESCARTE: Feche bem a embalagem e mantenha longe do calor ou 
frio extremo. Antes de descartar esvazie todo o conteúdo.

Importado por REAL PRIME IMPORT LTDA. CNPJ 13.018.340/0001-91 Londrina - PR. Fabricado 
no Japão por SOFT99 CORPORATION®SAC: contato@soft99brasil.com.br Química responsável: 
Maria Angela dos Santos (CRQ-09101387) - 9° Região, saneante 
notificado na ANVISA

DICAS: Recomendamos uma área de 30 cm por vez. Escolha a esponja CINZA ideal para o 
tamanho da área que será polida. Se necessário pode ser cortada. Riscos até a base ou riscos 
que podem ser sentidos com a ponta do dedo (profundos) não terão resultados.

MODO DE USAR: 1. Lave e seque bem o local. (Em caso de contami-
nação na peça, faça a descontaminação com a Clay Bar Soft99 vendida
separadamente). 2. Isole ao redor da área a ser trabalhada para evitar 
o contato do produto com outras partes (mascaramento).
3. Com a tampa fechada agite bem o composto. (Certifique-se que a 
peça esteja fria antes da aplicação). 4. Coloque 3 a 4 gotas na parte 
preta da esponja CINZA (grande ou pequena). 5. Espalhe no lado preto 
da esponja antes de aplicar na peça. 6. Esfregue a peça com pressão 
na horizontal e vertical. 7. Remova o excesso do produto com microfi-
bra para finalizar o procedimento. ATENÇÃO: Em caso de riscos 
superficiais mais persistentes, refaça o procedimento iniciando com a 
Esponja AZUL e finalize com a esponja CINZA (UTILIZE SEMPRE O LADO 
PRETO DAS ESPONJAS).

ATENÇÃO: Siga as instruções deste manual.
Nano polidor manual para peças em Black Piano em painéis e colunas, 
além de lanternas, faróis e peças acrílicas transparentes ou pintadas. 
Acompanha 03 esponjas especiais.

USE LEITOR QR CODE E ASSISTA O VIDEO DE DEMONSTRAÇÃO. 

SAC: contato@soft99brasil.com.br


