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FICHA TÉCNICA 

 

PRODUTO 

Boina Dupla Face de Polimento – Amarela  

BPOLIAM-CX1 / BPOLIAM 

INDICAÇÃO DE USO 

A boina de lã dupla face amarela Royalfix macia é indicada para o processo de corte 

e remoção de marcas de lixa e riscos superficiais. Especialmente desenvolvidas 

para o polimento de diferentes tipos de pinturas automotivas com excelente 

resultado final. Possui maior durabilidade, alta produtividade, economia de produto, 

dispensa suporte, feita com dupla face que permite a utilização de ambos os lados.   

COMPOSIÇÃO BÁSICA 

1 cabo sem torção, 50% lã e 50% acrílico e rosca metálica. 

 

PREPARO DA SUPERFÍCIE 

A superfície deve estar livre de óleos, graxas, sujeiras e partículas que possam 

causar riscos e arranhões na pintura. 

APLICAÇÃO 

• Certifique-se de que a boina de lã dupla face amarela esteja corretamente fixada 

à politriz. 
• Distribua o produto uniformemente sobre a face da boina. 

• Ajuste a velocidade da politriz de acordo com o produto selecionado. 
• Rotação (Mín. e Máx.) de trabalho: 1500 a 2400 RPM. 
• Faça o polimento em pequenas áreas, com movimentos uniformes e com pressão 

moderada. 
• Mantenha a boina de lã dupla face amarela plana na superfície durante o uso. 

• Reduza a rotação da politriz sobre contornos, detalhes, frisos, emblemas ou 

cantos vivos. 

RENDIMENTO TEÓRICO 

Rende até 45 carros (médio porte). 

PRAZO DE VALIDADE 

Sem tempo estipulado 
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DICAS 

• Use produtos à base de água para uma maior durabilidade. 

• Lave a boina de lã dupla face amarela com água e sabão neutro e/ou pano úmido. 
• Deixe secar à sombra, sem contato com poeira. 
• Guarde a boina de lã dupla face amarela em local limpo e seco. 

• Para obter a máxima durabilidade e rendimento da boina de lã dupla face amarela 
recomendamos a limpeza da face da pele sempre que o Profissional perceber o 

acúmulo de abrasivos. 
• Durante o polimento, o Profissional deve sempre que necessário passar qualquer 
ferramenta com ponta arredondada na superfície da boina de lã dupla face amarela 

com a politriz ligada na rotação mínima. 
 

SAÚDE E SEGURANÇA 

• Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados. 

• Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, 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. 


