Instruções de Cuidados
Película de Proteção de Pintura ClearShield
IMPORTANTE: CLEARSHIELD – Proteção de Pintura Automotiva tem orientações de cuidados diferentes das
nossas outras películas. Certifique-se de que utiliza as instruções de assistência para o tipo de película que
adquiriu. Se não tiver certeza de qual película você tem, verifique com seu instalador ou revendedor para
verificação. O uso de procedimentos de cuidado incorretos pode danificar permanentemente a película.

Instruções de Cuidados
Para manter sua película, siga algumas orientações simples:
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Aguarde 48 horas após a instalação para lavar o seu carro.
Remova insetos ou outras manchas o mais rapidamente possível com água e detergente
neutro para evitar efeitos corrosivos.
As manchas difíceis podem ser removidas com álcool isopropílico, para 500ml utilize 2
litros de água para dissolver. Tome cuidado para manter esses produtos químicos fora da
pintura do veículo.
Utilize cera liquida, de boa marca, preferencialmente 3M pelo menos uma vez a cada 3
meses para preservar o alto brilho
Micro arranhões na película pode auto-curar em 1-4 horas no sol. Em condições mais
frias, ou para acelerar o processo, despeje água morna sobre a área afetada.
Use apenas pano macio ou toalhas de microfibra na película.
NÃO limpe ou esfregue a película sob luz solar direta ou quando o película estiver quente.
NÃO use produtos abrasivos na película.
NÃO use ceras de carro tingidas ou coloridas na película, apenas cera liquida neutra de
alta performance, preferencialmente 3M.
NÃO use esponjas ásperas e papel toalha.
NÃO use maquina de alta pressão com frequência, apenas o suficiente para para fazer a limpeza,
evitando focar pressão nas bordas e canto.
NÃO use a unha para limpar as bordas, isso vai acabar descascando.

Com um pouco de bom senso e um monte de cuidado amoroso, a sua película de proteção de pintura vai manter
seu carro protegido por muitos anos.
Removendo arranhões maiores
A maioria dos arranhões na película pode ser removida usando um tampão rotativo ou de dupla
ação. Para obter melhores resultados, recomenda-se usar o polimento de máquina Perfect-It da
3M (número de peça 06064) usado com a almofada de polimento codificada por cores (Referência
05738). Se necessário, este produto pode ser seguido por 3M Perfect-It Ultrafine Máquina polonês
(número de peça 06068) usado com o bloco azul (número de peça 05733) para restaurar um brilho
profundo, sem turbilhões.
Encerando o filme
Contaminação de óleos de estrada, fumaça de diesel, pólen e poluição pode causar descoloração
da película. Enquanto ceras automotivas liquidas de alta performance podem fornecer um
pequeno nível de proteção contra a contaminação.
Ceras que contêm corantes e outros produtos químicos, tais como nafta ou querosene podem
descolorir a película ao longo do tempo e devem ser evitados.
Remoção do filme
A remoção profissional da película é recomendada que seja feita por profissionais.

