
RESTORFIX PRO é um selante restaurador de longa duração 
composto por nanopartículas de SiO2, TiO2 adicionado a moléculas 
de Carbono ©, esta junção molecular aliada a outros componentes 
coadjuvantes da formulação o que melhora a performance criando 
uma película com melhor acabamento, mais brilho e maior poder de 
fixação.

RECOMENDAÇÕES: Para garantir melhor aderência e mais brilho evite usar este produto em superfícies 
sujas, encardidas ou oxidadas. Para melhor performance na restauração de superfícies desbotadas, antes 
da aplicação certifique de que não têm resíduos de óleos ou silicone no local, e que esteja limpo e sem 
repelência a água. DICA: Antes da aplicação para melhor eficiência na limpeza, use produtos mais 
concentrados (< 1:10) - BioW Rodas e Motores e/ou NURA enxague, se necessário, repita o processo 
usando o produto ZIVA. Enxague e seque em seguida

INDICADO: para ser usado em superfícies plásticas e 
emborrachados expostos ao tempo em automóveis 
caminhões, motocicletas, aeronaves, embarcações, 
bicicletas, tratores, implementos e máquinas agrícolas

MODO DE USO: Verifique a direção do bico, posicione e segure a 10cm de distância e
pulverize pouca quantidade sobre um aplicador que pode ser um bloco/pads de espuma 
e/ou pincel/escova com cerdas macias, em seguida, espalhe uniformemente sobre a 
superfície e espere por 5 minutos e passe novamente. 

RESTORFIX PRO é Ideal para profissionais que atuam em 
detalhamento/estética automotiva. Atua com eficácia na restauração,
com um maior nível de proteção e um inédito controle de brilho. 
Usado em plásticos, carpetes instalados nas caixas de rodas, 
retrovisores, grades frontais, guarnições, para choques, borrachas, coifas 
e canaletas, emborrachados e mangueiras do motor, chassis e suspensão

Esse intervalo de tempo é necessário para a penetração e acomodação das nanopatículas na 
superfície para uma melhor fixação formando um filme com melhor brilho e proteção. DICA! Para um 
brilho acetinado passe um pano de microfibra seca 10 minutos após a aplicação, para menos brilho passe 
um pano de microfibra umedecido em água. Em lugares de difícil acesso aplique diretamente sobre a 
superfície e depois espalhe uniformemente. 

Características e benefícios 

RESTAURA, PROTEGE E EMBELEZA PLÁSTICOS EXTERNO
ACABAMENTO C/ CONTROLE DE BRILHO 
EVITA FIXAÇÃO DE POERIA E SUJEIRA 
SUPER HIDRO/LIPO-REPELÊNCIA 
ATÉ 12 MESES DE PROTEÇÃO UV 
ALTO RENDIMENTO 
RESISTÊNCIA QUÍMICA pH>2 e pH<11
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