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LQM01 
Liquido para Mascaramento de Pinturas PPG

 

Descrição do Produto  
  

É um líquido para mascaramento de pinturas automotivas, à base d’água, que protege o veículo contra 

as névoas de tintas, primers e/ou vernizes, formando uma película protetora (não aderente) mantendo 

o pó e sujeiras da superfície do veículo, isoladas, evitando contaminação, que após sua utilização 

pode ser facilmente removida com água.  

 

Composição Básica  
  

Liquido a base d’água, álcool e aditivos.  

 

Embalagens  
  

Produto            Embalagem           Conteúdo  

LQM01 LQM01.65 - 5 litros LQM01.77 - 20 litros 

  

 

Substratos  
 

Pode ser aplicado sobre vidros, pinturas, cromados, plásticos, frisos, compartimento do motor e 

borracha.  

 
 

 

Notas Gerais do Método de Aplicação 

           
Proporção de 

Mistura em 
Volume: 

 
 
   Produto pronto para uso.  

      

          
Pistola:  

 
 

 

Pistola HVLP  

Bico 1.4 a 2.0 mm: 1,7 a 2,0 bar / 25 a 30 PSI 
 
Pistola convencional 
 

Bico 1.4 a 2.0 mm: 2,0 a 3,0 bar / 35 a 45 PSI 
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Limpeza Inicial: 

 

 

  

Remova o pó e sujeira das superfícies do veículo que devem ser protegidas com o 
auxílio de ar comprimido ou flanela limpa.  
 
Certifique-se que o veículo esteja seco antes de aplicar o líquido de mascaramento. 
 

Não aplicar sobre superfície contaminada com óleo ou silicone. 

Aplicação e 
Número de 
Demãos: 

 
 
1 a 2 passadas semiúmidas evitando escorridos e gotejados. 
 
Nota: Inspecione o carro procurando qualquer ponto que porventura tenha ficado desprotegido. 

Tempo de 
Evaporação: 

  
  
5 minutos entre passadas  
 

Secagem: 

 

Ao ar a 25°C:         
                                               
Completa:   30 - 40 minutos  
 
 
Nota: Verifique se o Líquido para Mascaramento está totalmente seco antes de iniciar a aplicação de primers, 
tintas e vernizes. 

  
Limpeza Final: 

 
Enxágue o carro com água e espere entre 1 a 2 minutos para dissolução do Líquido para 
Mascaramento.  
Usando um sabão específico para lavagem de carro e uma luva , lave o veículo da maneira 
usual, remova todo o Líquido para Mascaramento juntamente com a névoa de pintura da 
superfície. 

 

BENEFÍCIOS  

✓ É de fácil aplicação  
 

✓ Reduz o tempo de mascaramento  
 

✓ Protege o veículo das névoas de pintura  
 

✓ Não se transfere para a superfície  
 

✓ Não danifica pinturas totalmente curadas  
 

✓ Elimina o risco de retrabalhos  
 

✓ Elimina a operação de limpeza após polimento  
 

✓ Aumenta a produtividade  
 

✓ É de fácil remoção e limpeza  
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✓ Não cria “lixo” após o uso  
 

✓ Não polui o ambiente  
 

✓ Atende as especificações ambientais  
  

 

PRAZO DE ARMAZENAGEM  

60 meses  
A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a 
embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes 
externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35ºC.  
  
  

RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA  

Número ONU: 1263  
Número de risco: 33  
Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão.  
Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações 
de Segurança de Produto Químico deste material.  
  

  
ATENÇÃO: Os produtos estinam-se exclusivamente a pintores profissionais de veículos, que deverão consultar 
as fichas de segurança do fabricante antes de usá-los.  

 
  

Para mais informações:  

Customer Refinish 0800 055 4050  

customer_tec@ppg.com 

 
PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda  
Rod. Anhanguera, Km 106 - Bairro: Jardim São Judas Tadeu  
CEP 13180-900  
Sumaré - SP    
Brasil  
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