
Torne suas pinturas em verdadeiras obras de arte com a aplicação de kandys!!

Dispomos de 13 tonalidades em emb. de 50ml (concentrado):
Yellow  -  Gold  -  Orange  -  Red  - Castanho II  -  Cobalt Blue  -  Sky Blue  -  Pink  -  Violette  -  Green  
-  Bronze Esc.  -  Lime Green  -  Grappe  -  Violette  -  Ônix (Black)  -  Breve novas tonalidade!!

Pode-se misturar os concentrados p/ atingir cores exclusivas ou acerto de tonalidades de tintas.

O Kandy é um dos acabamentos mais famosos, que são cores que simulam o efeito de transparência como 
de uma maça caramelizada (maça do amor).

Proporciona uma profundidade e uma limpeza superior a qualquer tinta utilizada no sistema automotivo 
convencional.

São semi-transparentes e aumentam sua saturação, intensidade e profundidade conforme o n° de mãos 
aplicadas.

PREPARO
Adicione 50ml de pigmento concentrado kandy (1 frasco)
em 900ml de verniz PU ou resina poliéster e misture bem.

O kandy concentrado vai tingir seu verniz ou resina sem
tirar sua transparência.

APLICAÇÃO:
A maneira correta de aplicação de Kandy é vital para um acabamento fantástico.

Primeiramente devemos esquecer de todos sistemas de pintura e compreender tem sua própria identidade 
sendo um sistema único e diferenciado.

Uma parte importante é a aplicação correta de sobreposições de demãos, que diferencia de um sistema 
convencional de 50%. O kandy, como podemos observar abaixo, requer uma sobreposição de 75% para 
obter um resultado final adequado.

Aplique 3 a 4 camadas úmidas com intervalo de 15 minutos entre camadas sobre uma base prata metálica 
para obter o melhor resultado.

IMPORTANTE:
Sempre utilize verniz PU com proteção UV para dar o acabamento final 
a sua pintura kandy, sem este verniz, o kandy irá desbotar com o tempo 
na exposição ao sol e chuva.
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Apresentamos ao mercado nossa linha de kandys concentrados, os quais são compostos 
por pigmentos especiais que proporcionam efeitos fantásticos em pinturas personalizadas, 
aumentando a intensidade das cores e com o aspecto caramelizado do verniz com kandy.

Estes concentrados também podem ser utilizados para a acerto de cores e em aerografias
que necessitem de coloração e com efeitos de transparência.

Acesse nosso site www,fchao.com.br e
conheça nossa gama de cores para a 
linha de kandys concentrados.

Fornecemos os kandys também já
prontos p/ uso em vernizes ou resinas.

Transforme suas pinturas em verdadeiras obras de arte!

CHAO Kustom  -  IDEIAMIX Com. Serviços Auto. Ltda-Me
Rua Crotalaria, 139 - Jaguaré - São Paulo - SP - CEP 05333-020 - Tel. 11 3719.0667 / 99708.1660

www.fchao.com.br   -   fernando@fchao.com.br   -   helena@ideiamix.com.br (vendas)

Temos o Aditivo
de proteção UV
para venda em
nosso site.
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