
O GT XTREME Shine foi desenvolvido para recuperar, revitalizar e proteger 

diversos tipos de superfície, como: plásticos  porosos e não porosos como: 

borracha, chassis de automóveis, caminhões e tratores. 

GT XTREME Shine é de fácil aplicação, pode ser manuseado por qualquer 

pessoa, utilizando os EPIs recomendamos. Indicado para restaurar peças 

plásticas e borrachas porosas, com marcas esbranquiçadas causadas por 

produtos de polimento ou manchas, causadas pela ação do tempo e produtos 

químicos. 

O GT XTREME Shine revigora a pigmentação de plásticos e borrachas. Em 

caso de peça esbranquiçadas pela ação natural da maresia, limpar primeiro a 

peça, removendo a película de contaminação, e então aplicar GT XTREME 

Shine.  
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1.Lave, desengordure a peça a ser tratada, utilizando detergente.
2.Enxaguar e secar completamente a peça até a superfície car livre de 
gordura ou resíduo químico.***
3.Proteja com ta crepe as regiões próximas onde será aplicado o 
produto.
4.Utilizar um aplicador limpo e seco para não contaminar o produto.
5.Aplique o produto na área desejada (agite bem a embalagem antes de 
usar o produto. (NÃO DILUIR OU MISTURAR COM OUTRO PRODUTO .)
6.Aplicar uma camada na e regular.
7.Não sobrecarregar de GT XTREME Shine a superfície a ser revitalizada
(produto de alto rendimento).
8.Após 10 minutos retirar o excesso com pano de microbra (não remover 
com estopa ou panos que soltem os).
9.Espere 48 horas após a aplicação do GT XTREME Shine, para expor a peça a 
chuva, lavação e poeira.

Dicas
Não deixe o frasco com a tampa aberta enquanto estiver aplicando o 
produto.
Armazenar o produto em local fresco, fora do alcance de crianças e 
animais.
 
Composição
Tetrabutoxytitanium e outros monômeros  

Durabilidade: 12 meses após a aplicação.

Rendimento:
Rendimento do produto pode variar devido a porosidade e ao estado da 
peça a ser tratada.

*** Recomendamos o uso do Bio Cítrus Car Wash da linha NTAuto.


