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SWGS01-ES - Superwrap – Preto Brilhante  
 

O que você vai precisar:  
• Pano microfibra • Fita adesiva • Fita adesiva e cortina (opcional) • Adaptador de gatilho 
(opcional)  
 
Condições de pulverização: 
1. Evite pulverizar em locais com muita humidade, luz solar direta e condições de vento. 
2. Use a temperatura entre 20-28 °C com nível de humidade abaixo de 60%. 
 
Etapa 1: Preparação 
1. Lave e enxagúe completamente a superfície para remover a sujidade solta e detritos. 
* Evite usar detergentes domésticos para lavar a superfície.  
2. Seque a superfície com um pano de microfibra limpo.  
3. Em seguida, aplique o spray de preparação Superwrap generosamente sobre toda a 
superfície. Deixe o produto actuar por não mais do que um minuto. 
4. Seque a superfície com um pano de microfibra limpo. Aguarde 15 minutos e certifique-se 
de que a superfície está completamente seca antes de aplicar o Superwrap. 
* Não combine/substitua nosso Spray de preparação por outro produto à base de solvente, 
pois pode ser prejudicial para a superfície e não compatível com Superwrap. * A superfície 
subjacente deve ser completamente limpa e seca para remover toda a sujidade, detritos e 
resíduos de cera que podem impedir a capacidade do Superwrap de aderir e causar “olhos 
de peixe” (bolhas) durante a instalação. * Não lixe a superfície antes da aplicação. 
Certifique-se que seca bem o espaço entre o pneu e a roda. 
 

 
Etapa 2: Mascaramento 
5. Cubra convenientemente e extensivamente as áreas circundantes para evitar 
pulverização excessiva.  
* Deixe um espaço suficiente entre a superfície e a fita para evitar a formação de uma 
ponte sobre o produto.  
* Use um cartão de plástico ou o dedo para prender a fita na abertura. 
* Com cuidado, cubra quaisquer peças de borracha expostas.  
 
6. Use fita adesiva ou papel protector para cobri os painéis circundantes para evitar 
salpicos.  
* Prenda todas as pontas soltas para não tocar na superfície de aplicação. 
 
Etapa 3: Pulverização 
Use somente quando a temperatura da lata do aerossol e da superfície estiverem acima de 
20° C.  
* Recomendamos colocar os aerossóis em água quente por 10-20 min. 
7. Agite vigorosamente a lata durante um minuto antes de pulverizar.  
8. Teste sempre a pulverização longe da superfície que você está pulverizando antes de 
cada camada.  
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Aplique sempre uma primeira camada leve e inspeccione a primeira camada quanto a sinais 
de contaminação da superfície. 
 * Se verificar contaminação da superfície (bolhas/rugas/olhos de peixe), pare a aplicação e 
espere a primeira demão secar completamente. Depois de seco, limpe-o e refaça a 
preparação.  
* Resíduos de abrilhantador de pneus, cera, detergente ou humidade na superfície antes da 
pulverização causarão falta de aderência e “olhos de peixe” que resultam em bolhas e 
podem levar a descascamento prematuro ou eventual rompimento do acabamento 
Superwrap. 
9. Lentamente, movendo a lata para frente e para trás, sobreponha cada passagem para 
obter uma camada uniforme e húmida. * Segure a lata na posição vertical e borrife de 20 a 
30 cm da superfície. 
 * Estabeleça um padrão sobreponível ao pulverizar as suas rodas para certificar-se que 
cobre completamente todos os raios (e raios internos) e área de suas rodas.  
* Evite sobreposição excessiva ou pulverização muito perto da superfície para evitar 
gotejamentos e que escorra. 
 
10. Aplique um total de 10 demãos húmidas. Permita um período de secagem de 15 
minutos entre demãos.  
* Mantenha a ponta do dedo longe da ponta do bico para evitar a criação de gotas.  
* A durabilidade e a remoção aumentam com cada camada adicional. Lembre-se de que 
está pulverizando para obter espessura de envolvimento e não apenas para cobertura de 
cor.  
 
* Se você estiver pulverizando Nemesis Black, você precisará aplicar 6-7 camadas húmidas 
de Gloss Black como base e 3-4 camadas húmidas de Nemesis Black. 
 
** Siga sempre as recomendações de demão base por cores.  
 
** Se você estiver a aplicar uma cor diferente de Gloss Black, Space Grey ou Arctic White, 
siga estas etapas:  
 
Camada Base  
1. Aplique uma primeira camada clara. Inspeccione a primeira demão à procura de sinais de 
contaminação da superfície.  
 
2. Aplique 4-6 demãos húmidas de base preta ou branca.  
 
3. Permita um período de secagem de 15 minutos entre as demãos. 
 

 
Camada de cor 4. Aplique uma primeira camada leve. Inspecione a primeira demão em 
busca de sinais de contaminação da superfície.  
 
5. Aplique 4-6 demãos húmidas de demão de cor.  
 

6. Deixe um período de secagem de 15 minutos entre as demãos. 



3 
 

 
Etapa 4: Acabamento (opcional) 
* Você deve atingir o número total de camadas húmidas de Superwrap (10 camadas 
húmidas) antes de aplicar o Top Coat. 
 
* O Superwrap aplicado anteriormente deve ter secado por pelo menos 1 hora antes de 
prosseguir com a aplicação do Superwrap High Gloss ou Frozen Top Coat. * Certifique-se de 
que a superfície está limpa e sem poeira.  
11. Agite a lata vigorosamente um minuto antes de pulverizar. Aplique uma primeira 
camada leve.  
12. Em seguida, aplique no máximo 1 demão húmida. Aguarde 15 minutos entre as demãos. 
 
Etapa 5: Desmascaramento 
13. Remova a fita adesiva dos painéis maiores. 
14. Remova a fita adesiva assim que a camada final estiver seca (30 min a 1h, ou quando 
estiver seca ao toque).  
Retire com cuidado a fita adesiva puxando-a para fora da superfície. * Se necessário, use 
um cartão ou lâmina para vincar a fita. * Aguarde um período de secagem final de 6 a 12 
horas antes de conduzir e reinstalar as rodas. 
* Espere a cura total da superfície antes de a expor à chuva ou lavá-la (5 dias). 
 
Aviso legal: A fórmula de aerossol Superwrap DIY foi concebida especificamente para a 
indústria automóvel e é testada em superfícies com verniz transparente usadas por 
fabricantes de automóveis OEM, incluindo jantes de liga leve, plásticos cromados, fibra de 
carbono com verniz transparente e superfícies de metal. Não aplique Superwrap em 
superfícies com verniz não transparente, como revestimentos de vinil, adesivos, plásticos 
ásperos e tampas centrais plásticas ou laminadas. Aplique Superwrap somente em jantes, 
espelhos, grades, emblemas, pinças ou acabamentos OEM com verniz transparente. 

 
Pigmentação Automóvel | Acabamento como se fosse pintado| Fácil de aplicar | Fácil de retirar  

 

Dica Técnica: 

Tome atenção a zonas de difícil acesso tais como os raios interiores.  

Virar a lata ao contrário e borrifar durante 5 segundos.  

Evite manter o dedo sobre o bico do spray para evitar formação de gotículas.  

Não recomendado aplicar em plásticos.  

Verifique sempre numa aérea não visível antes da aplicação. Caso não tenha a certeza da 

compatibilidade não aplique o produto.  
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CONTÉM: butanone; ethyl methyl ketone; n-butyl acetate; toluene; acetone; propan-2-one; 

propanone 

 

PERIGO 

Aerossol extremamente inflamável. 

Recipiente sob pressão; pode explodir se aquecido. 

Provoca irritação ocular grave. 

Pode provocar sonolência ou vertigens. 

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Manter fora do alcance das crianças. 

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de 

ignição. Não fumar. 

Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. 

Não furar nem queimar, mesmo após utilização. 

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante 

vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a 

enxaguar. 

Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. 

Eliminar o conteúdo/recipiente em local apropriado de acordo com a legislação local, 

regional, nacional ou internacional. 

 

Contains Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate.  

 
Pode provocar uma reação alérgica.  

 

NÃO DEITE A FOLHA AO LIXO ENQUANTO ESTIVER A USAR O PRODUTO, POR FAVOR.  

 

Distribuído por: Macos, Lda | Rua de Silva Porto, nº 50 - 4250-469 Porto 

Contacto: 22 834 71 40 | geral@macos.pt | www.macos.pt  
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