
BLACKLIGHT
Boletim Técnico

Armazenamento

Filme Filme de Poliuretano Fumê (cinza)

Espessura do filme  0.10mm

Indicação de aplicação Faróis e Lanternas

Instruções de aplicação Este material deve ser aplicado molhado (4ml de shampoo Johnson para cada 1 litro 
de água). Sempre aplique em uma superfície limpa e livre de contaminantes (poeira, 
graxa, cera, silicone etc)

Liner PET - Revestido de Silicone

Adesivo
Solvente acrilico, transparente, permanente. Adesão imediata e permanente, 
ideal após 24 horas de contato.

Largura 76cm

Durabilidade Até 7 anos. Durabilidade máxima, em exposição vertical, (± 10°) no clima europeu.
Resistente à variações de temperatura e produtos químicos.

Exposição Horizontal - Dividir o valor acima por 2

Filme desenvolvido em PU, especialmente utilizado para proteger superfícies faróis e lanternas. Devido às suas 
excelentes propriedades de absorção de choque, este filme oferece proteção contra agressões externas como: 
pedriscos, abrasão, raios UV e muito mais. 

Força de remoção à  180° (N / 25 mm)
Após 20 minutos da aplicação
Após 24 horas da aplicação

Valores Padrão

Aderência (Tack Inicial) (N / 25 mm) HEXFTM009

HEXFTM003Força de release (N / 25 mm):

17
16

8

0.1

Propriedades Adesivas:

Os rolos de Blacklight devem ser armazenado em suas embalagens e caixas originais, 
até a hora do uso. Guarde o restante utilizando com fita adesiva ou abraçadeira para 
preservar todas as suas qualidades.

As melhores condições de armazenamento são em um ambiente livre de poeira a uma 
temperatura variando de 15 ° C a 25 ° C (+59 ° F a +77 ° F) com umidade relativa de 50%.

Não armazene seu Blacklight perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar. 

Cuidados pós aplicação ATENÇÃO: Não utilizar solventes e detergentes corrosivos. Não molhe seu filme 
Blacklight nas primeiras 48h após a sua instalação. Na lavagem do veículo em lava 
rápidos, os produtos utilizados e a ação das escovas rotativas podem danificar a 
película. 

O filme BLACKLIGHT pode ser limpo em qualquer lavagem convencional, usando 
produtos para limpeza automotiva. No entanto, para o uso de lavadoras de alta pressão, 
respeite o seguinte procedimento: aplique pressão média da água, com temperatura 
máxima de 35º C. O bico da máquina deve estar a uma distância de 50 cm e nunca 
paralelo ao veículo.
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Exposição Vertical (   10º)

Exposição 
Horizontal (   10º)

Exposição
Não-Horizontal

Observações Todos os produtos são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou 
reclamações por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem 
experiência comprovada.  

As informações detalhadas de nossos produtos estão contidas no “Boletim Técnico” do 
respectivo produto, sendo certo que o cliente deve antes de tudo ler atentamente o 
mesmo para não ter dúvidas e problemas futuros.


