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“Apaixonada
por

carros ”
...

e isso é apenas

o começo...

A Car Paint é uma empresa que nasceu
de um projeto inovador e com o objetivo de
trazer ao mercado de repintura
automotiva produtos de alta qualidade,
tecnologia de ponta e facilidade.

Todas essa qualidades reunidas são resultado de
uma grande paixão, porque para que uma
empresa possa atender todas as expectativas
desse mercado primeiramente ela precisa ser
apaixonada por carros, sentimento que
acompanha a Car Paint desde o seu DNA.

Por ser uma empresa 100% brasileira a
Car Paint está focada no fortalecimento
de nossos parceiros priorizando o
desenvolvimento de mercado e de nosso
pais, para nós é de extrema importância
que nossos parceiro tenham retorno e
satisfação em fazer parte de nossa
história.
Formada por uma equipe altamente
capacitada composta por profissionais
experientes a Car Paint garante o
desenvolvimento de produtos de alta
performance e todo o atendimento e
comprometimento necessário para a
realização de bons negócios.
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Linha de produtos
& soluções

Linha diluentes e auxiliares

Foto empresa
A linha de diluentes e auxiliares á
composta por produtos especificamente
desenvolvidos para a diluição ou
preparação dos produtos da linha Car
Paint.

Foto empresa
A Car Paint possui uma linha completa que

Indicado para diluição de produtos a base de poliuretano.
Boa resistência ao branqueamento.

atende desde complementos a

Thinner p/ Esmalte Sintético

acabamentos automotivos, todos

Indicado para diluição de produtos a base de sintética Boa
resistência ao branqueamento.

formulados com base nas melhores
matérias primas do mercado, garantindo
produto atenda os mais exigentes gostos e
desejos, proporcionando a pintura um
consumidor.

Isponível:
900ml / 5L / 18L

900ml / 5L / 18L

Thinner p/ Laca Nitrocelulose

também que a aplicação e o design final do

acabamento premium e a satisfação do
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Thinner p/ PU

Foto empresa

Indicado para diluição de Primers e Lacas à base de
nitrocelulose. Boa resistência ao branqueamento.

900ml / 5L / 18L

Solução desengraxante
Indicada para limpeza de superfícies, removendo
resíduos de poeira, pó de lixa, óleos, cera e graxa.

900ml / 5L / 18L
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“A constante pesquisa por

Linha complementos
Adesivos Plásticos
Indicado para corrigir imperfeições na funilaria de veículos, superfícies metálicas,
galvanizados, máquinas e equipamentos, ou também pode ser utilizado para marmoraria
como cola de peças, madeira, cubas e inox.
Isponível:
Adesivo Plástico Branco
Adesivo Plástico Cinza

novas tecnologias e
melhoria de qualidade
garante confiança em

500g
500g

nossos produtos...
Massa Poliéster

”

Indicada para a funilaria de veículos, vedação de barcos, calhas, móveis e diversas peças
metálicas, com o benefício de possuir um melhor acabamento e substituir parcialmente a
aplicação de Massa Rápida.
Isponível:
Massa Poliéster Branca

900g

Endurecedores
Indicado para acelerar a secagem e aumentar a resistência.
Indicações de produtos para uso.
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isponível:

Endureçedor 010 - utilizar no Car Paint Esmalte Sintético

150 ml

Endurecedor 030 - utilizar no Carpaint Primer Pu

150 ml

Endurecedor 050 - utilizar no Car Paint Wash Primer Fosfatizante
utilizar no Car Paint Preto Fosco Vinílico

300 ml
300 ml

Endureecdor 070 - utilizar no Car Paint Verniz Bi-Componente 8000

150 ml
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Linha acabamentos

Linha complementos

Esmalte Sintético

Massa Rápida Cinza

Indicado para pintura de veículos
automotivos, máquinas agrícolas, máquinas
industriais, madeiras e peças metálicas em

Indicado para a correção de pequenas
imperfeições em superfícies metálicas e
madeiras já preparadas, onde não houve um
bom nivelamento apenas com a aplicação do
Primer Universal sobre o Adesivo Plástico.

Rápida Secagem
Não perde o brilho
Fácil aplicação

Isponível:
Massa Rápida Cinza

900ml

Massa Rápida de Polir Nº2
Indicado para o polimento de pinturas originais queimadas
ou repinturas. Pode também ser utilizado em metais
cromados para limpeza e realce do brilho sem deixar
riscos.
Porque escolher o Car Paint
Esmalte Sintético?
O Car Paint Esmalte Sintético é um produto
desenvolvido para atender as diversas necesidades
do mercado, podendo ser utilizado pintura de
veículos automotivos, máquinas agrícolas,
máquinas industriais, madeiras e peças metálicas
em geral.
Produzido a partir de matérias primas nobres, este
produto apresenta qualidade inigualável e ainda isso
com um excelente custo-benefício.
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Isponível:

isponível:
Branco Puro
Branco Acabamento
Preto Fosco
Preto Cadillac
Alumínio p/ Rodas

3,6l / 900ml
3,6l / 900ml
3,6l / 900ml
3,6l / 900ml
3,6l / 900ml

Massa Rápida de Polir Nº2

900g / 3,9 Kg
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Linha complementos
Batida de Pedra

Linha acabamentos
Laca Nitrocelulose

Indicado para a proteção das partes externas
e inferiores dos veículos, como chassis, páralamas, caixas de ar, painéis dianteiros e
traseiros, contra a ação da chuva, maresia,
batida de pedra e terra.

Indicada para pintura de veículos automotivos e peças
metálicas em geral. A base de nitrocelulose, possui
secagem rápida ao ar, boa flexibilidade e ótimo brilho.

Secagem ultra rápida

Não perde o brilho

Isponível:
Batida de Pedra Branco
Batida de Pedra Bege

3,6l / 900ml
3,6l / 900ml

Fácil aplicação

Preto Fosco Vinílico
Com as mesmas propriedades de um promotor de aderência, preparado para aplicação
em superfícies galvanizados, de alumínio, zincadas, metais ferrosos e não ferrosos.
Poderá ser utilizado como tinta de acabamento.
Porque escolher o Car Paint
Laca Nitrocelulose?
O Car Paint Laca Nitrocelulose é um produto
desenvolvido ser aplicado em veiculos em geral e
pintura de qualquer peça metálica.

Isponível:
Preto Fosco Vinílico

600ml

Sua formulação proporciona excelente brilho e uma
secagem extremamente rápida facilitando a
aplicação e auxiliando o resultado final da repintura.
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Isponível:
Branco Puro
Preto Fosco
Preto Cadillac
Alumínio p/ Rodas

3,6l / 900ml
3,6l / 900ml
3,6l / 900ml
3,6l / 900ml
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Linha Vernizes

Linha complementos

Verniz Bi-Componente
Indicado para pintura geral, parcial ou
retoques em veículos automotivos. Possui
ótima resistência ao intemperismo, solidez e

Primers

Indicado para corrigir imperfeições em
repinturas automotivas já preparadas, ou
completar o isolamento das superfícies que
requeiram acabamento. Também pode ser
utilizado na manutenção industrial, frotistas,
serralherias e etc.

Alto brilho
Alta Resistência

Isponível:
Primer Universal Cinza
Primer PU Cinza

Rápida Secagem

3,6l / 900ml
750ml

Wash Primer Fosfatizante
Produto bi-componente. Indicado para promover aderência em peças galvanizadas, de
alumínio, zincadas, metais ferrosos e não ferrosos. Ampla utilização na pintura de
estruturas metálicas em geral
Porque escolher o Car Paint
Verniz Bi-Componente?
O Car Paint Verniz Bi-Componente possibilita a
aplicação em veículos automotivos e para varias
finalidades como em pintura geral, parcial ou
retoques.
Sua alta resistençia e sua compatibilidade com todas
as bases poliésters
proporciona proteção e
facilidade para a pintura, juntamente com seu alto
brilho que oferece a pintura um acabamento de alta
perfomance.
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Isponível:
Verniz Bi-Componente 8000

Isponível:
750ml

Wash Primer Fosfatizante

600ml
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