
Os flakes são partículas de poliéster secas pigmentadas que resistem a solventes e vernizes 
automotivos, e os tamanhos de partículas mais utilizados são o 008” e 015”.

Podem ser aplicados misturados aos vernizes ou aplicados sobre o verniz molhado com o auxílio de um 
equipamento específico conhecido por Flake Buster.

Modo de Aplicação misturado ao verni:

Adicionar 20 a 30g de flakes em pó (seco) a 900ml de verniz pu bi-componente, colocar em uma pistola 
de pintura, bico 1,2 a 1,4mm p/ o tamanho de partícula 008” ou bico 1,5 a 2,0mm p/ tamanho de partícula 015”, 
manter a pistola em constante movimentação para manter o flake misturado ao verniz e aplicar camadas finas 
sobre a base a ser pintada, de 3 a 5 camadas dependendo da intensidade de brilho desejado na peça. Respeitar 
um intervalo de 15 min entre camadas p/ evitar saturação de produto o que pode ocasionar movimentação das 
partículas na peça (escorridos na pintura) o que prejudicaria o acabamento de sua pintura.

Após atingir o fechamento do brilho do flake sobre sua peça pintada, aplique de 3 a 5 camadas de verniz 
pu sem flake para ajudar no nivelamento das partículas, respeitando o mesmo intervalo de 15 min entre 
camadas e aguardar a secagem por no mínimo 24:00 horas.

Depois de seco, preceda com lixamento com lixa P600 até fosquear toda peça e continue com sua 
pintura aplicando o kandy de sua preferência ou simplesmente finalizando com o verniz PU.

Modo de Aplicação com Flake Buster:

Coloque o flake no reservatório do Flake Buster e feche com a tampa e conecte o bico de ar. Usar 
pressão de 10 a 15 Psi.

Aplique uma camada de verniz pu levemente molhada sobre a peça a ser pintada e logo em seguida, 
aplique uma camada do Flake utilizado o Flake Buster. Aguarde um intervalo de 10 a 15 Min e aplique uma nova 
camada de verniz PU e observe se ficou fechado o efeito do flake, caso não, aplique novamente outra camada 
de flake e aguarde mais 10min e aplique novamente o verniz PU.

Caso a cobertura já esteja ideal, então aplique de 3 a 5 camadas de verniz pu sem flake para ajudar no 
nivelamento das partículas, respeitando o mesmo intervalo de 15 min entre camadas e aguardar a secagem por 
no mínimo 24:00 horas.

Depois de seco, preceda com lixamento com lixa P600 até fosquear toda peça e continue com sua 
pintura aplicando o kandy de sua preferência ou simplesmente finalizando com o verniz PU.

As pérolas são um intensificador de brilho menos agressivo e de fácil aplicação, basta adicionar uma 
pitada do pó ao seu verniz PU e aplicar sobre a peça a ser pintada. Para finalizar aplique o verniz PU ou se 
preferir pode-se usar o kandy colorido.

Suas partículas são transparentes e refletem um brilho colorido quando recebem a incidência de luz 
aumentando o brilho da pintura.

Temos pérolas crystal (IPS) nas cores:
White ; Golden ; Blue ; Violette ; Red ; Green
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