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Como repintar plásticos.
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Plásticos: 
Uma história exemplar.

Actualmente, são usados muitos
termos como: “a era industrial”,
“a era nuclear” ou “a era do espaço”.
A nossa época deveria ser descrita
como “a era do plástico”. Muitos 
dos avanços alcançados seriam
impossíveis sem a invenção dos 
plásticos.

Em 1862, Alexander Parkes, um cientista
britânico, inventou um material duro da
cor do marfim a que chamou Parkesin. 
A partir deste primeiro plástico, abriu-se
um longo caminho que nos leva aos
plásticos modernos usados actualmente
nos automóveis. 

O primeiro material plástico foi inventado
27anos antes de Gottlieb Daimler
apresentar ao público o seu veículo com
rodas de aço. Estava assim lançada a pedra
basilar para a indústria automóvel actual.

Durante décadas, os plásticos têm sido um
elemento indispensável nos automóveis.
Durante muitos anos eram usados somente
no compartimento dos passageiros e em
componentes externos como pára-choques,
spoilers ou espelhos retrovisores. Actual-
mente, também são usados nos painéis
da carroçaria. Portas, guarda-lamas e
capots são cada vez mais fabricados a
partir de diversos tipos de plástico e
necessitam de reparação quando sofrem
danos.

Os desafios que os pintores enfrentam são
crescentes, juntamente com a necessidade
de informação detalhada sobre a utilização
dos plásticos nos veículos motorizados,
pois um plástico não é igual a outro. Por
isso, a primeira questão é: “O que são os
plásticos?”

Diariamente, são usados muitos termos
para descrever a mesma coisa, como
plásticos, borrachas e sintéticos. Mas 
também se utilizam termos como PP/
EPDM, poliamida e ABS.

Muitos são termos genéricos para os 
plásticos em geral, enquanto outros 
referem-se a plásticos específicos com
diferentes propriedades. São exacta-
mente estas diferenças que podem
levar a surpresas desagradáveis quando
precisamos de pintar um plástico.

No final dos anos 70, a Standox lançou
uma gama reduzida - se bem que com-
pleta - para a pintura de plásticos, que
foi melhorada e aperfeiçoada ao longo
dos anos, graças à cooperação que a
companhia mantém com a indústria 
automóvel. A Standox fornece as oficinas
com produtos de eficácia comprovada,
que satisfazem os seus requisitos diários,
assim como workshops e cursos de
formação, onde os pintores aprendem a
reconhecer e tratar os plásticos presentes
na indústria automóvel.
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Os plásticos são fabricados a partir de componentes individuais conhecidos
como moléculas. Estas moléculas são unidas formando longas cadeias
conhecidas por macromoléculas.

Breve descrição de diferentes tipos 
de plástico.

Termoplásticos.
Termoplástico é o nome dado aos plásticos
que são fabricados a partir de macromo-
léculas lineares ou ramificadas separadas
que, todavia, não estão ligadas entre si.

Devido às suas numerosas propriedades
positivas, os termoplásticos são usados
com mais frequência no fabrico de auto-
móveis.

Os termoplásticos podem ser derretidos
e reutilizados várias vezes. É um factor
muito importante quando se trata de
proteger o ambiente. Desde que deter-
minados tipos não sejam misturados, os
termoplásticos são ideais para reciclar,
porque podem ser criadas novas peças
a partir das antigas.

Outra vantagem é que as fissuras e rup-
turas podem ser seladas por soldagem.

Elastómeros.
“Cross-linking”, (cruzamento em trama
ou rede), é o termo usado quando as
macromoléculas são ligadas com maior ou
menor força entre si. Os elastómeros são
formados quando um pequeno número
de cadeias moleculares é cruzada com
outras.

Os elastómeros não podem ser derretidos
e reutilizados, apesar de poderem ser
moldados e apresentarem propriedades
semelhantes à borracha. 

Estes materiais são usados em juntas e
spoilers traseiros dos automóveis.

Materiais termoestáveis.
À medida que aumenta o número de cru-
zamentos, o material torna-se mais duro
mas também mais quebrável. As numerosas
cadeias moleculares formam uma rede
única. Este tipo de plástico é conhecido
como Material Termoestável.

Não podem ser soldados, dissolvidos ou
expandidos como os elastómeros.

Por outro lado, os materiais termoestáveis
têm alta resistência ao calor e são, por
isso, utilizados em peças para o comparti-
mento do motor.



Os plásticos são indispensáveis.

Existem muitas razões para utilizar
plásticos na engenharia automóvel.
Principalmente, contribuem para
reduzir o peso do veículo sem com-
prometer a segurança. Para além
dos aspectos puramente funcionais,
os plásticos têm uma participação
importante no que respeita à forma e
desenho de um veículo motorizado.

Desde os anos 80 que a percentagem 
de plásticos utilizados no fabrico de auto-
móveis duplicou. Os departamentos de
Investigação & Desenvolvimento indicam
que em 2010, um em cada seis quilos do
peso de um veículo corresponderá a 
plásticos. Devido ao aparecimento de novos
materiais e compósitos, a percentagem de
peças de plástico cresce constantemente.
Em vez de produzir separadamente um
spoiler, uma grelha de radiador, um pára-
choques ou um guarda-lama como era
habitual no passado, estas quatro peças
são agora integradas num único elemento.

As possibilidades de formatos e processa-
mento de peças plásticas são praticamente
ilimitados. Esta perspectiva não só permite
novas possibilidades aos designers mas
também permite consideráveis reduções
no consumo de combustível. O peso de
uma porta feita de compósitos é 10 %
mais leve que uma porta de metal tradi-
cional, permitindo assim uma redução
considerável no consumo de combustível.
Regra de ouro: a redução de 100 kg 
no peso da carroçaria poupa 1 litro de
combustível em cada 100 km.

Os plásticos trazem ainda mais vantagens.
Devido à elasticidade dos materiais, os
pequenos danos são reduzidos. Outros
benefícios incluem maior conforto dos
ocupantes, redução na emissão de ruídos
e prolongar da vida do veículo.

Face a estas propriedades dos plásticos,
a tendência no fabrico de veículos está
pensada para conceber carroçarias
que possam ser combinadas com peças
plásticas.

Do pequeno fabrico, ao fabrico em
série.
“Faz tuning ao meu carro” – com a
personalização de veículos através do
tuning, as peças plásticas são cada vez
mais utilizadas.

Tudo começou nos anos 90, com a adição
de peças plásticas, como spoilers, saídas
de ar e saias laterais. Apesar de alguns
altos e baixos, esta tendência permanece
até hoje. Os plásticos são facilmente
moldáveis para permitir transformações
radicais da carroçaria, que levam ao
desenvolvimento de desenhos exóticos
produzidos em edições limitadas. 

Verde: peças plásticas típicas, como tampões

de rodas, pára-choques, capas de espelhos,

saias laterais, enfeites /decorações.

Azul: peças plásticas opcionais como capots,

guarda-lamas, portas.
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Os plásticos
utilizados na
indústria automóvel.

Para além de plásticos na sua forma
pura, as misturas como PP/EPDM,
são usadas com frequência. A mistura
de diferentes plásticos é o correspon-
dente às ligas nos metais. 

Estas misturas permitem obter algumas
propriedades desejáveis, que podem ser
combinadas em novos plásticos.

Também são usados com frequência os
nomes das marcas designados pelos
fabricantes de plásticos, mas raramente
dão indicação directa do tipo de plástico.



Acrónimos dos plásticos mais frequentes.

Nome químico Acrónimo Nomes comerciais Peças automóveis

Polipropileno/copolímero PP/EPDM Stamylan P, Sabic PP, Purell, Pára-choques, spoilers
de etileno, propileno e dieno Novolen, Moplen, Kelburon, traseiros

Hifax, Forprene 

Copolímero de acrilonitrilo, ABS Bayblend, Relac, Capas de espelho, tampões de roda, 
butadieno e estireno Magnum, Lustran ABS tecto, spoilers dianteiros e traseiros

Poliamida PA Minlon, Akulon, Zytel, Tampões de roda, tampa do 
Vestamid, Ultramid depósito de combustível

Policarbonato PC Makrolon, Xenoy, Lexan Pára-choques, grelhas de
radiador

Óxido de Polifenileno PPO Noryl, Laril Peças de carroçaria, por exem-
plo, guarda-lamas, porta traseira

Acrilato de acrilonitrilo estireno ASA Luran S, Kibilac, Geloy Grelhas de radiador, spoilers 
dianteiros e traseiros

Acrilonitrilo de Estireno SAN Luran, Tyril, Lustran SAN Grelhas de radiador, spoilers
dianteiros e traseiros

Poliuretano PU Bayflex, Baydur, Irogran; Elementos dos pára-choques, 
Estane spoilers traseiros

Tereftalato de polietileno PBT Pocan, Crastin, Ultradur, Peças de carroçaria, por exemplo
Vestodur guarda-lamas, porta traseira

Poliésteres insaturados UP Roskydal Porta traseira, peças adicionais
de camiões, peças de carros 
desportivos

Resina epóxida EP Araldit Componentes para carros
de competição

Cloreto de polivinilo PVC Vestolit, Solvic Capotas, batentes de pára-
choques
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PP Polipropileno
PP/EPDM copolímero de etileno,

propileno e dieno
As peças da carroçaria feitas deste
material são normalmente fabricadas
pela mistura de componentes. Para
fabricar peças grandes, são necessárias
instalações complexas de moldes por
injecção. Por esta razão, podem ser
produzidas com uma boa relação quali-
dade preço nas grandes quantidades
requeridas pela indústria automóvel.

Dependendo da composição em cada
caso, o PP ou o PP/EPDM sem tratamento
com primário pode causar problemas na
adesão da pintura.

Durante muitos anos, o PP foi considerado
impossível de pintar em oficinas devido 
à sua natureza não polar. A Standox
teve um papel pioneiro ao solucionar
esta situação com o desenvolvimento do 
sistema Standoflex. Graças à pesquisa 
e desenvolvimento contínuos, a Standox
ainda hoje é considerada líder na pintura
de plásticos.

ABS Copolímero de acriloni-
trilo, butadieno e estireno

Os plásticos ABS são rígidos e fortes.
Devem a sua robustez ao componente de
borracha (butadieno) e a sua rigidez ao
componente acrilonitrilo.

As peças fabricadas em ABS não devem
ser deixadas no exterior, nem expostas
aos raios UV sem protecção. Como
todos os plásticos que contêm borracha,
perdem gradualmente a sua resistência e
tornam-se quebradiços.

PA Poliamida
As jantes são quase inteiramente fabri-
cadas em PA, um material forte e flexível,
com grande força e rigidez. A PA é alta-
mente resistente à maioria dos solventes
orgânicos.

Moléculas de água estão reversivelmente
ligadas à estrutura molecular, isto é, a PA
absorve água do ar ambiente e liberta
água no ar ambiente. Isto explica muitas
das características positivas deste material,
apesar de ter um efeito adverso na
aderência da pintura, já que a água pode
depositar-se directamente na superfície. 

PC Policarbonato
Este material termoplástico tem diversas
propriedades extraordinárias, algumas das
quais aparecem também noutros plásticos,
mas somente encontradas inteiramente em
policarbonato. Estas propriedades incluem:
· Elevada resistência mecânica, mesmo

a baixas temperaturas (até –100 °C).
· Boa resistência à intempérie.

ASA Acrilato de acrilonitrilo 
estireno

Este plástico ASA forma uma superfície
de alta qualidade e resistência aos
arranhões e também pode ser fabricada
em transparente. Podem ser produzidas
superfícies mate com a adição de agentes
matizantes.

O plástico ASA é caracterizado pela sua
excelente resistência a determinadas
substâncias líquidas, incluindo químicos
agressivos, óleos, gorduras, etc.

Principais tipos de plásticos.



PU Poliuretano
Estes tipos de plásticos são espumas
estruturais, cuja rigidez e flexibilidade
podem variar. As espumas estruturais
têm um núcleo celular que se torna cada
vez mais compacto à medida que está
mais para o exterior, sendo que a super-
fície é praticamente estanque.

A espuma flexível de PU tem um centro
muito elástico com grande poder de
recuperação, isto é, o material volta à sua
forma original mesmo depois de sujeito a
um longo período de deformação.

TPU Poliuretano termoplástico
RTPU TPU, Poliuretano

termoplástico reforçado
O RTPU e o TPU são termoplásticos reci-
cláveis. Esta é uma vantagem de grande
importância para a indústria automóvel,
principalmente nesta época de conscien-
cialização ecológica e com normas muito
restritas quanto à reciclagem.

As peças fabricadas a partir destes
termoplásticos têm as diversas caracterís-
ticas comuns a todos os poliuretanos:

· Elevada rigidez.
· Estabilidade dimensional quando sob

acção de calor.
· Boa resistência ao impacto, mesmo a

baixas temperaturas.
· Pode ser pintado.
· Resistente à corrosão.

UP Poliéster insaturado 
reforçado com fibra
de vidro

BMC Componente de fundição
em massa

SMC Componente de fundição
em lâminas

Durante muito tempo, o UP-GF era
conhecido como GFK (plástico reforçado
com fibra de vidro). No entanto, estes
materiais têm de ser diferenciados com
mais acuidade, já que muitos plásticos
são reforçados com fibra de vidro.

O uso de UP reforçado com fibra de
vidro em grandes peças, como capots,
porta de bagageira ou palas, é uma
prática comum no sector de tuning e
quando se trata de volumes de produção
mais baixos.

O SMC e o BMC são os processos habi-
tualmente mais utilizados na indústria
automóvel. 

O BMC contém resina de UP com enchi-
mento de gesso e fibras cortadas. As
peças plásticas feitas deste material são
moldadas por injecção a alta pressão e
a alta temperatura. 

Os plásticos SMC são folhas e painéis de
resinas de poliéster reforçado com fibra
de vidro em 2D, que são moldados a
alta pressão e alta temperatura. 

A fibra de carbono é caracterizada pela
sua alta resistência e leveza, assim como
pela sua excelente aparência. Devido
aos altos custos de fabrico, a fibra de
carbono é mais utilizada em automovéis
desportivos ou carros de gama alta.

PVC Cloreto de polivinilo
O PVC é um dos plásticos mais versáteis,
pois podem ser produzidos numa grande
variedade de qualidades, desde o rígido
ao aborrachado.
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Por um lado, os plásticos devem ser
pintados por razões estéticas:

· Para combinar com a cor da
carroçaria do veiculo.

· Para conseguir mais brilho da cor.
· Para eliminar defeitos de fabrico.

Ao mesmo tempo, o material plástico
deve ser protegido da exposição à
intempérie, pois este provoca o seu
envelhecimento precoce.

É quase impossível imaginar plásticos
degradados ou afectados pela corrosão,
mas tal como a maioria dos materiais,
também se degradam e envelhecem
quando expostos a humidades ou luz UV.

Quando a industrial automóvel ou os seus
fornecedores pintam peças de plástico
em série, trata-se sempre de grandes
quantidades de peças novas que têm a
mesma forma e que se fabricaram do

mesmo tipo de plástico. No sector das
reparações, os pintores enfrentam uma
série de situações:

· As peças não são idênticas, nem sequer
similares; são sempre fabricadas de dife-
rentes tipos de plástico com diferentes
desenhos e funções.
· As condições e os recursos da oficina
podem variar consideravelmente.
· As peças apresentam diferentes condições,
ou seja: novas, usadas, danificadas, etc. 

Desde os anos 80 que os componentes
plásticos são marcados no verso de
acordo com a Recomendação 260* da
VDA. Os acrónimos utilizados estão
estandardizados segundo as normas DIN
EN ISO 1043-1 e DIN ISO 1629.

Porque se pintam os plásticos?

Apesar dos plásticos poderem ser fabricados em todas as cores, com acabamento brilhante ou mate,
em muitos casos têm de ser pintados.

*) Distribuidor: 

DOKUMENTATION KRAFTFAHRWESEN e.V. (DKF)

Ulrichstr. 14, D-74321 Bietigheim-Bissingen



Agora que estão identificados os dife-
rentes tipos de plásticos, torna-se mais
fácil esquematizar as recomendações
específicas no que se refere à pintura
desses plásticos. 

Consulte a secção específica para
saber como lidar com veículos antigos
que têm plásticos não identificados. 

Nalguns casos, os fabricantes de auto-
móveis especificam que determinados
componentes não podem ser pintados
por razões funcionais. Devem ser sem-
pre respeitadas estas restrições.

Exemplo: capacetes de motociclismo: 
Muitos capacetes são feitos de policar-
bonato (PC), um plástico altamente 
resistente ao choque e que pode ser 
pintado com as tintas adequadas.

O policarbonato é altamente sensível aos
solventes. Tintas ou produtos de limpeza
não adequados podem danificar e levar
a micro fracturas do policarbonato. Como
consequência, a função protectora do
capacete fica comprometida e pode partir
em caso de acidente.

Abreviatura do principal componente do plástico. Material de enchimento ou reforço, possivelmente

proporção de enchimento ou material de reforço. 



Peças antigas pintadas.
As peças antigas que já estão pintadas
devem ser inspeccionadas cuidadosa-
mente:

· A peça está danificada?
· A pintura adere em toda a superfície?
· Existem fendas visíveis?
· A pintura é resistente aos solventes?

Nem é necessário dizer que qualquer
defeito deve ser reparado, desde que
esse passo não exceda o valor de uma
nova peça. Após essa avaliação, então
procede-se à limpeza, lixagem, nova
limpeza e finalmente a pintura.

Reparação de peças plásticas
danificadas: 
Estão disponíveis diversos kits de reparação
especiais, aprovados pelos fabricantes de
automovéis, para a reparação de
peças plásticas. Pequenos arranhões
podem ser eliminados rápida e facilmente
com um betume adequado.

A soldadura do plástico é o método
ideal para a reparação de termoplásticos,
embora esta tecnologia requeira conhe-
cimento e treino profundos para levar a
cabo a tarefa.

Peças antigas não pintadas.
Estes tipos de peças são as que têm os
substratos mais críticos, já que o seu
historial permanece desconhecido para 
o pintor. O que aconteceu ao plástico
desde que o veículo foi entregue ao seu
proprietário?

· As peças foram cuidadas?
· Se sim, que tipo de produtos foram 

usados e como se aplicaram?
· O material plástico absorveu cera ou 

silicone dos abrilhantadores ou produtos
de tratamento?

· Estes agentes podem ser removidos?

Nem sempre se pode responder a estas
questões, resultando que podem ocorrer
problemas de adesão da pintura, que

pode ficar comprometida apesar de uma
preparação cuidada da peça e aparen-
temente desta estar completamente
limpa.

Os riscos das peças plásticas antigas
devem-se à sua história desconhecida.
Quando se trata de plásticos antigos,
é necessária uma grande experiência
e um cuidado minucioso, para evitar
erros.

Peças de plástico na oficina.

Antes de proceder à pintura, o pintor deve verificar algumas regras importantes e inspeccionar detalhadamente a
peça plástica. É uma peça nova ou antiga? Está pintada, com primário ou sem qualquer tratamento? As respostas a
todas estas questões podem ser encontradas nos parágrafos seguintes.



12/13

Peças novas não pintadas.
A regra mais importante a ser
observada é:

O substrato deve estar livre de agentes
de desmoldagem.

Limpar cuidadosamente as peças de
acordo com as recomendações nas
TDS da Standox. Oferecemos sistemas
personalizados ou universais para os
processos de pintura. Para mais dicas
para remoção dos agentes de desmol-
dagem veja por favor as páginas
seguintes.

Peças novas pintadas.
Se a pintura existente está intacta, as
peças novas podem ser reparadas com
facilidade.

Após limpar e lixar cuidadosamente, a
peça pode ser pintada directamente com
a tinta ou verniz da Standox. Para se
ajustar à flexibilidade do tipo de plástico,
às tintas e vernizes, deve ser adicionado
um plastificante.

Peças novas tratadas com primário.
Os primários utilizados diferem considera-
velmente; a sua composição e idoneidade
para o tratamento posterior permanecem
desconhecidas. São recomendados testes
prévios e as instruções do fabricante
podem ser de grande utilidade.

Se foram utilizados primários desconhecidos
de outros fabricantes e essa informação
não acompanha a peça de plástico,
torna-se impossível fazer uma avaliação
fiável, para saber se cumprem ou não
alguns critérios, tais como:

· Adesão entre o plástico e o primário.
· Adequados para tratar com primários 

aparelhos, acabamentos ou outros 
produtos da Standox.

· Aparência final da pintura, por
exemplo, afundamentos ou auréolas.

· Elasticidade no sistema de pintura.
· Dissolução durante o processo de

limpeza.

Nestes casos, siga as recomendações do
fabricante.



Os agentes de desmoldagem utilizados para libertar as peças plásticas também retiram a tinta. As peças plásticas fabricam-se
através de prensas e moldes muito complexos, assim como outras ferramentas sofisticadas, preferencialmente num processo
de fundição injectada ou de fundição injectada por reacção. Desta forma, podem ser obtidas taxas de produção muito altas. Os
agentes de desmoldagem são usados para permitir a remoção fácil da peça. Muitas vezes alguns destes agentes aderem
teimosamente ao plástico. Há três tipos diferentes de agentes de desmoldagem e que podem dificultar a vida ao pintor.

Agentes de desmoldagem externos.
· Os agentes convencionais são à base 

de ceras e óleos, dissolvidos em sol-
ventes orgânicos. Podem ser removidos
com diluente orgânico e uma esponja 
de lixagem.

· Os agentes solúveis em água também
são à base de ceras e óleos, mas 
emulsionados em água. Podem ser 
removidos com diluente orgânico e 
uma esponja de lixagem. 
Os agentes de desmoldagem à 
base de água não podem ser
dissolvidos na água.

Agentes de desmoldagem internos.
Os produtos de desmoldagem contidos
nos plásticos são usados no processo
conhecido como IMR.

O estearato de zinco é o principal com-
ponente químico. As peças devem ser
tratadas antes de serem limpas. Podem
ser limpas com solventes ou diluentes
orgânicos e uma esponja de lixagem.

Pinturas desmoldantes.
Em termos químicos, estas tintas são à
base álcool de polivinilo dissolvidas em
água. Estas peças não são muito comuns
e são facilmente identificáveis pela tra-
seira ondulada. Estas peças devem ser
sempre limpas primeiro com água.
O álcool de polivinilo só pode ser
removido com água e é insolúvel
em solventes orgânicos.

Promover a adesão da pintura aos plásticos.



14/15

Suavizar.
Aquecer as peças antes de serem limpas
pode ser útil pelas seguintes razões:
· Os agentes de desmoldagem migram 

a partir do interior (muito importante 
no caso dos plásticos de PU).

· Aliviar a tensão no plástico para
prevenir fendas. 

· As bolhas de ar podem ser identifica-
das e tratadas (abertas e preenchidas
com betume) ANTES de pintar a peça.

Se necessário, as peças devem estar presas
para evitar deformação.

Limpar.
É imperativo efectuar limpezas intensivas.
É essencial repetir a limpeza utilizando
uma esponja e um pincel, renovando
sempre o produto de limpeza em cada
operação.

Na maioria dos casos, uma única limpeza
não é suficiente, mesmo utilizando os
produtos recomendados.

As peças texturadas devem ser limpas
ainda mais intensivamente. Os agentes
de desmoldagem e sujidade devem ser
removidos das peças plásticas utilizando
uma escova suave ou sistemas de limpeza
a alta pressão.

Após a limpeza das peças plásticas, é
essencial que os agentes de limpeza 
evaporem completamente antes de 
continuar com a reparação.

Como remover os agentes de desmoldagem das peças de plástico.
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Preparação inadequada
(suavizar, limpar).
Preparação inadequada é o erro mais
comum e pode trazer várias consequên-
cias. Por exemplo:
· Fragmentos, se a pintura é aplicada 

sobre a película dos agentes de
desmoldagem, que são concebidos
para prevenir aderência.

· Fendas, se a tensão presente no
plástico não for aliviada.

O tempo economizado quando a limpeza
de uma peça não é efectuada correcta-
mente, geralmente é convertido em
tempo perdido, pois o processo termina
sempre com a reclamação do cliente e
com o trabalho adicional para voltar a
pintar a peça.

Agentes de limpeza inadequados.
Alguns agentes de limpeza altamente
corrosivos danificam peças plásticas como
o ABS, o PC, o PPO, etc., que não são
resistentes aos solventes, provocando
fendas ou até uma destruição completa.
Para prevenir estas situações, a Standox
desenvolveu produtos de limpeza especial-
mente concebidos para este fim.

Aplicação precoce do acabamento
após a limpeza.
Antes da aplicação da pintura, devem
ser totalmente removidos os solventes
absorvidos pelo plástico durante o
processo de limpeza, caso contrário
a concentração dos vapores exerce
pressão entre o plástico e a pintura,
o que reduz a adesão. Alem disso,
aumenta o risco da formação de bolhas
e fervidos na superfície.

As causas dos defeitos de pintura.

Todos cometemos erros, mas para evitar problemas e as consequentes
reclamações, é necessário conhecer os pontos fracos. Lembre-se que
repetir um trabalho, custa muito tempo e dinheiro.



Promotores de adesão inadequados. 
Nos capítulos anteriores, foi repetido
com frequência que existem diferentes
tipos de plásticos e que cada um tem
propriedades específicas.

A Standox tem a experiência e os produtos
necessários para serem usados tanto
na oficina como na produção em série,
onde existem especificações muito precisas
para cumprir.

Flexibilização inadequada.
As tintas e os vernizes devem conter a
quantidade exacta de plastificante. Caso
contrário, formam-se fissuras ou fendas
resultante das tensões mecânicas.
Em qualquer caso, consulte as Fichas
Técnicas. 

Direita: efeito casca de laranja, provocado

por combinação inadequada de solventes. 

Em baixo: fraca adesão provocada por limpeza

insuficiente ou promotores de adesão inadequados. 

Acima: fervidos provocados por aplicação

precoce da tinta. 

Esquerda: auréolas provocada por isolamento

defeituoso e/ou excesso de lixagem.

Dica: a brochura Standothek 
“Identificação e Eliminação de
Defeitos de Pintura” mostra os
defeitos mais comuns e oferece conselhos
para os solucionar e prevenir.
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As peças plásticas usadas nos carros
modernos são muitas vezes pintadas com
a mesma cor da carroçaria. Neste caso,
a mesma cor pode ser usada, bastando
adicionar a quantidade exacta de plasti-
ficante. A situação já não é tão fácil
quando as peças plásticas são de cores
diferentes, o que é bastante comum nos
carros mais antigos, ou então nas peças
decorativas utilizadas nos modelos actuais.

No caso de superfícies lisas e brilhantes,
o Genius e o Standowin ajudam os pin-
tores a encontrar a tonalidade de cor
correcta. Baseado em leitura electrónica
de precisão, o Standowin oferece a
fórmula de cor exacta.
Quando o espectrofotómetro não está
disponível, os pintores podem usar a

informação disponível no CD Standowin
ou fazer a busca de cor através da
Internet, que está disponível através do
sítio da Standox em cada país. Aqui,
existem programas especiais que suge-
rem a fórmula de cor exacta para cada
modelo e as respectivas peças.

Dica: a brochura da Standox
“O caminho rápido para a cor
perfeita” proporciona informação
valiosa para encontrar a cor certa.

Ajuste de cor fiável para os plásticos.

Uma pintura perfeita de peças plásticas é o resultado de um trabalho especi-
alizado, uma óptima preparação e a escolha exacta da cor. A Standox oferece
aos pintores ferramentas de cor muito úteis para determinar cor exacta.



Fichas Técnicas e
esquemas de pintura.

Por favor contacte o seu representante
da Standox, para ter acesso às últimas
Fichas Técnicas e outras informações
sobre o sistema de repintura da Standox.
As Fichas Técnicas estão disponíveis e
actualizadas no sítio da Internet local da
Standox.
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Representante exclusivo para Portugal: 
Tintas Robbialac, S.A. · Apartado 104 · 2671-901 Loures · Portugal

Tel.: 219947700 · Fax: 219947794 · robbialac@robbialac.pt · www.robbialac.pt




