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FICHA TÉCNICA 

 

PRODUTO 

Boina Dupla Face de Polimento – Espuma  

BPOLIESP-CX1 / BPOLIESP 

INDICAÇÃO DE USO 

É indicada para as etapas de Lustro. Recomendada para ser utilizada juntamente 

com os produtos para Refino e Lustro. Utilizar a boina de espuma é indispensável 

na finalização do processo de polimento automotivo e espelhamento, é a 

responsável por eliminar as marcas de hologramas, deixando a superfície preparada 

para o acabamento final do veículo.     

COMPOSIÇÃO BÁSICA 

Espuma 100% poliéster, disco plástico, adesivo PU 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 Espuma Dupla Face esteja corretamente fixada à 

Politriz. 

• Ajuste a velocidade da politriz de acordo com o produto selecionado. 

• Faça o polimento em pequenas áreas, com movimentos uniformes e com pressão 

moderada. 

• Mantenha a boina plana na superficie durante o uso. 

 

RENDIMENTO TEÓRICO 

Rende até 45 carros (médio porte). 

PRAZO DE VALIDADE 

Sem tempo estipulado 

DICAS 

• Use produtos à base de água para uma maior durabilidade. 
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• Lave a boina de espuma com água e sabão neutro e/ou pano úmido. 
• Deixe secar à sombra, sem contato com poeira. 

• Guarde a boina de espuma em local limpo e seco. 
• Para maior segurança, procure trabalhar com a boina em funcionamento sempre 
saindo da peça, nunca entrando na peça. 

• Tenha cuidados ao polir áreas críticas tais como quinas, ao redor de molduras ou 
emblemas para não romper ou rasgar a boina. 

• Para minimizar a possibilidade de queimar a pintura e melhorar a performance do 
produto, reduza a pressão ao polir áreas côncavas ou convexas tais como linhas de 
detalhe, para-lamas etc. 

 

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. 


