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Quando os fabricantes de automóveis 
lançam os seus novos modelos no 
mercado, os especialistas de cor da 
Standox ficam atentos. Eles sabem que 
muitos modelos são lançados com pinturas 
que integram efeitos especiais atraentes de 
modo a aumentar o impacto apelativo, e 
a experiência ensinou-nos que estas cores 
são muito procuradas pelos compradores. 
Portanto, é apenas uma questão de tempo 
até os primeiros automóveis com as novas 
cores com efeitos especiais chegarem às 
nossas oficinas para reparação. Afinal 
de contas, geralmente os proprietários 
de automóveis novos procuram manter 
os veículos com um aspeto imaculado o 
máximo de tempo possível.

É nestas ocasiões que se torna necessário 
recorrer à "arte da repintura". A Standox 
cunhou a expressão nos anos 80 para 
descrever o trabalho que assegura que a 
reparação é invisível depois de concluída.

Desvios em relação à cor original 
que praticamente ninguém notaria 
imediatamente são, como é óbvio, 
totalmente inaceitáveis. Mas as cores 
com efeitos especiais representam 
frequentemente um desafio, mesmo para 
os técnicos de repintura mais experientes. 
Algumas só podem ser reproduzidas de 
forma exata se a tinta for produzida de 
forma particular. Obter o resultado certo 
na primeira tentativa nem sempre é fácil.

Este Standothek utiliza exemplos específicos 
para ilustrar como reparar diferentes tipos 
de cores com efeitos de modo a obter um 
resultado perfeito, incluindo cores próprias 
de fabricantes de automóveis como a Rosso 
Competizione da Alfa Romeo ou a Blue 
Candy da Ford, bem como as pinturas mate 
cada vez mais populares.

Geralmente aplicam-se as seguintes 
regras: ao repintar cores especiais a 
correspondência de cor assume uma 
importância fundamental. A produção 
e a utilização de painéis de teste 
proporcionam fiabilidade e asseguram 
reparações de alta qualidade. Com 
esta ajuda, e com um processo de 
repintura sofisticado, é possível obter uma 
correspondência irrepreensível com a cor 
original. Este Standothek mostra como 
fazê-lo.

Também se destina a ajudar técnicos de 
repintura profissionais a desenvolverem e a 
melhorarem as suas competências técnicas 
mas não substitui cursos de formação ou 
experiência prática de trabalho.

Alterações nos procedimentos e erros não 
são considerados, e as indicações nas 
nossas fichas técnicas e no sistema de 
pintura Standox aplicam-se. Reservamo-nos 
o direito de alterar ou de adicionar dados 
à informação fornecida sem aviso prévio e 
sem qualquer obrigação de atualização. 

Pinturas com efeitos especiais – um  
desafio para qualquer técnico de  
repintura.

Harald Klöckner,  
gestor de formação Standox,  
Europa, Médio Oriente e África 
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Efeito metal líquido.

Após a Mercedes-Benz ter introduzido a sua cor Alubeam no 
mercado em 2007, outros fabricantes seguiram o exemplo, 
incluindo a Nissan com a KAB Ultimate Silver e a Porsche com a 
Liquid Metal Silver e a Liquid Metal Chrome Blue.

As superfícies em metal líquido assemelham-se mais a membranas 
metálicas reluzentes do que as pinturas com acabamento 
standard. É um efeito que ganha vida nas carroçarias de 
automóveis desportivos exclusivos ou em viaturas de gama alta. 
E representa um verdadeiro desafio para as capacidades dos 
técnicos de repintura profissionais, uma vez que requer uma 
precisão irrepreensível em todas as etapas do processo de 
repintura.

Na Alubeam, por exemplo, a cor prata é tão delicada 
que não tolera a mais pequena imperfeição. Os flocos de 
alumínio são percetivelmente mais finos e planos do que nas 
pinturas metalizadas standard pelo que refletem a luz com 
maior intensidade amplificando os níveis de reflexo. Quando 
aplicadas corretamente, as pinturas tipo metal líquido realçam 
significativamente as dinâmicas dos contornos do veículo, e o efeito 
obtido não é comparável às tonalidades standard da cor prata.
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1. Aparelho COV ou EP*

2. Verniz Standocryl COV*

3. Standoblue Base Bicamada

4. Verniz Standocryl COV*

Etapa 1: Preparação.
Aplique um aparelho Standox COV ou EP na peça a repintar. 
Seque e lixe o betume como habitualmente de acordo com a ficha 
de dados técnicos correspondente. Aplique um verniz Standocryl 
COV* no aparelho lixado. Siga as diretrizes relativas à aplicação 
e secagem do verniz constantes na ficha de dados técnicos.
Sugestão: seque bem o verniz. Poderá ser necessário um período 
adicional de secagem.

Etapa 2: Lixar o verniz.
Lixe a superfície do verniz na peça repintada e na pintura antiga 
existente com uma máquina com P1000 a P1500. Lixe as arestas 
e cantos manualmente com P3000.
N.B.: tenha cuidado de modo a não lixar até ao aparelho, 
rompendo o verniz.

Uma característica particular para o sistema de  pintura 
a superfície de aparelho é otimizada com o verniz 
 Standocryl COV.

Efeito metal líquido.

* De acordo com as homologações do fabricante 5



Etapa 3: Aplique Color Blend.
Aplique Standoblue Color Blend/Standoblue Color Blend lento na 
área de esbatimento. A área de Color Blend deve estender-se até 
aproximadamente 10 a 20 centímetros da área a repintar.

Etapa 4: Aplicação.
Prepare o Standoblue para aplicar: misture Alubeam mais 50% de 
Standoblue Adjustment Additive Long. Aplique a primeira demão 
até à orla do Color Blend ainda húmido. Esta demão deve quase 
cobrir a área a repintar (aparelho).

Etapa 5: Esbatimento.
Aplique a demão de pulverização de efeito, a uma maior 
distância, sobre a área de reparação e a área Color Blend ainda 
húmida para uniformização da cor. Enquanto a Color Blend e 
cor Standoblue estiverem húmidas é possível repetir este passo se 
necessário.

Etapa 6: verniz.
Aplique um verniz Standocryl COV na totalidade da área da 
reparação e aguarde a secagem. Atenção: selecione o verniz de 
acordo com as homologações do fabricante.

Aplicação e técnica de esbatimento.

Efeito metal líquido.
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Resultado final reluzente e cativante.

Um Ford ao sair da linha de produção na cor 
azul Blue Candy não terá dificuldades em captar 
as atenções. Por outro lado, um automóvel azul 
"clássico" é geralmente escuro e discreto, motivo 
pelo qual esta cor é geralmente aplicada em 
viaturas de luxo. Portanto, comparativamente, o 

descontraído e impressionante azul Blue Candy 
é realmente cativante e tem um aspeto fantástico, 
especialmente no compacto Fiesta. Para manter 
este efeito mesmo após uma reparação na pintura, 
os técnicos de repintura têm de utilizar um verniz 
colorido.

Pintura bicamada com verniz colorido.

* De acordo com as homologações do fabricante

3. Verniz Standocryl COV*

2. Standoblue/Standohyd Plus Base Bicamada

1. Aparelho COV ou EP*
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O número de passagens de pulverização ou a espessura da película do verniz colorido 
são fatores críticos para o efeito, para a luminosidade e para o brilho da cor final.

Etapa 1: Pintar um painel de teste de cor.
Pulverize um painel de teste. Utilize esta amostra para determinar quantas demãos de 
aplicação de verniz colorido são necessárias para obter a melhor correspondência 
possível com o veículo a repintar. Uma peça antiga de carroçaria é ideal para este fim.

Base bicamada sem verniz para verificar a 
aplicação da base bicamada

Diferente número de demãos de 
pulverização com verniz colorido

Preparação de painéis de teste.
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Etapa 2: Lixar o aparelho e a área a repintar. 
Prepare a área como habitualmente. Lixe o aparelho com P500 a 
P600, mas a área de esbatimento com P1000 a P1200.

Etapa 3: Aplicar Color Blend.
Aplique Color Blend na área de esbatimento e nas superfícies 
adjacentes ou na peça da carroçaria adjacente.

Etapa 4: Aplicação de base bicamada e evaporação.
Aplique Standoblue/Standohyd Plus Basecoat Blue Candy na 
área ou na peça adjacente. Siga as diretrizes constantes na ficha 
técnica. Permita que a base bicamada e a Color Blend sequem.

Etapa 5: Aplicação do verniz colorido.
Prepare duas pistolas de pulverização (ou dois recipientes) com 
verniz colorido e incolor de modo a poder trabalhar rapidamente. 
Utilize combinações de endurecedores lentos ou diluente. Aplique 
o verniz colorido na peça a reparar e pulverize para além da 
zona de esbatimento da base bicamada.

Etapa 6: Aplicação com o verniz incolor.
Aplique o verniz incolor na restante superfície da peça adjacente 
e sobreponha ao verniz colorido ainda húmido. Seque de acordo 
com a ficha de dados técnicos.
Sugestão: dependendo do Verniz Standox COV selecionado, 
será recomendável aplicar uma camada adicional de verniz 
incolor sobre a reparação e o verniz colorido. Isto pode ser feito 
imediatamente ou após o tempo de evaporação suficiente.
Vantagem: torna-se mais fácil polir imperfeições, como poeiras 
incrustadas, e as zonas de esbatimento do verniz é mais fácil.

Pintura bicamada com verniz colorido.

Aplicação e técnica de esbatimento.
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Até há alguns anos as pinturas tri-camada 
estavam geralmente reservadas para 
os automóveis de luxo, mas a realidade 
mudou. Atualmente, estas pinturas também 
são usadas na produção em larga escala 
de veículos de pequena e média dimensão 
e são muito apreciadas pelos compradores 
de automóveis.

Até há pouco tempo existiam dois tipos de 
pintura com efeitos. As cores do primeiro 
tipo eram particularmente luminosas e 
mostravam grande profundidade. No início 
eram principalmente tons de vermelho, mas 
agora estão geralmente disponíveis em 
todas as cores: vermelho, azul, amarelo, 
verde, laranja e muitas mais.

O segundo tipo de pinturas com efeitos 
é composto por variações de branco. 
Durante algum tempo, a cor branca como 
cor de automóvel esteve totalmente fora 
de moda, mas agora é uma das mais 
escolhidas. Portanto era apenas uma 
questão de tempo até as pinturas brancas 
com efeitos – frequentemente descritas 
como branco nacarado ou pérola – serem 
implementadas na produção em larga 
escala. Representantes típicos deste grupo 
são a cor Mineral White da BMW ou a 
Mystic White da Mercedes.

A crescente escolha de cores torna a 
reparação profissional mais complexa 
para os técnicos de repintura. Para 
além de terem de identificar a cor e a 

variante de cor certa, os técnicos de 
repintura também têm de ter em conta 
o número de demãos de aplicação e 
a forma como estas são aplicadas. Por 
outras palavras, têm de estar atentos à 
espessura da película e à intensidade 
resultante das camadas de efeito. Por 
conseguinte, a utilização de painéis de 
teste é indispensável. Esta é a única forma 
de obter uma repintura com um resultado 
irrepreensível.

A intensidade do efeito é o resultado da espessura da camada de efeito.

3. Camada de efeito Standoblue /  
Standohyd Plus Base Bicamada
ex.: base bicamada nacarada

2. Standoblue/Standohyd Plus Bicamada
Cor de fundo

Multi-efeitos em três camadas.

Pintura de efeito tri-camada.

* De acordo com as homologações do fabricante

1. Aparelho COV ou EP*

3. Camada de efeito Standoblue /  
Standohyd Plus Base Bicamada
ex.: base bicamada nacarada

4. Verniz  
Standocryl COV*

4. Verniz  
Standocryl COV*

2. Standoblue/Standohyd Plus Basecoat
Cor de fundo
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Pintura de efeito tri-camada.

A produção de três painéis de teste pode ser mais demorada 
mas tem uma importância vital ao analisar efeitos de pintura. 
Com a ajuda das etiquetas de opacidade é possível verificar a 
intensidade e o poder de cobertura da camada de efeito. Isto 
permite que as etiquetas de opacidade se tornem ferramentas de 
controlo de qualidade ideais durante o processo de repintura.

Os processos de pesquisa da fórmula de uma tinta, pesagem e 
mistura são executados normalmente. As amostras de teste devem 
ser preparadas em seguida, idealmente num painel antigo. Anote 
o número de demãos de efeito na parte traseira do painel.

Cor de base bicamada sem verniz para 
verificar a aplicação da base bicamada

1 a 3 demãos de efeito sem verniz

Demãos de efeito com verniz

Em conjunto com o verniz, o número de demãos de efeito, ou mais precisamente, a espes-
sura da película da base bicamada de efeito, é um elemento decisivo para a intensidade 
do efeito.

Preparação de painéis de teste.
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Etapa 2: Primeira demão da camada de efeito.
Aplique uma etiqueta de opacidade em cada um dos painéis de 
teste e isole a cor de fundo numa faixa estreita. Cubra também 
dois painéis de amostra completamente. Aplique a primeira 
demão da camada de efeito no painel de amostra.

Etapa 3: Segunda e terceira demãos da camada de efeito.
Após a primeira demão da camada de efeito, destape um dos 
painéis isolados e aplique imediatamente uma segunda demão 
a ambos os painéis. Agora retire o isolamento do painel final e 
aplique uma terceira demão a todos os painéis, sem qualquer 
período para evaporação. Aguarde que a camada de efeito 
seque completamente.

Etapa 4: Aplicar o verniz.
Cubra parte da pintura de efeito e aplique o verniz como 
habitualmente. 

Etapa 5: Comparar as amostras de pintura.
Compare as amostras de pintura com o veículo. Devido ao  
número gradual de demãos de efeito, cada amostra vai mostrar 
um efeito diferente. Escolha a amostra de cor que mais se 
assemelha ou que melhor corresponde ao veículo para continuar 
a reparação.

Etapa 1: Aplicar a cor de fundo.
Aplique a a cor de fundo com endurecedor sobre os três painéis 
de teste ao mesmo tempo até obter opacidade total. Utilize as 
etiquetas de opacidade para avaliar a cobertura. Aguarde que a 
a cor de fundo seque completamente.

Pintura de efeito tri-camada.

Cor de fundo isolada
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Etapa 7: Aplicar Color Blend.
Aplique o Standoblue Color Blend/Standoblue Color 
Blend slow ajustado com o endurecedor Standoblue numa 
passagem fechada com desvanecimento até à área em torno 
da zona de repintura e até às áreas adjacentes.

Etapa 6: Aplicar um painel de controlo.
De modo a conseguir verificar a totalidade do processo 
de repintura com a ajuda de etiquetas de opacidade, 
é necessário pintar um painel de controlo adicional em 
simultâneo com o veículo. Aplique o painel de teste perto da 
área de reparação.

Etapa 8: Aplicar a cor de fundo.
Aplique a cor de fundo Standoblue Base Bicamada ajustada 
com endurecedor sobre a área danificada e esbata sobre o 
Color Blend ainda húmido. Aguarde que o a cor de fundo e o 
Color Blend sequem completamente (siga as recomendações 
da ficha de dados técnicos). Verifique a cor de fundo. Em 
seguida, remova cuidadosamente poeiras e pulverização seca.

Remover poeiras e pulverização seca.
Previamente a qualquer trabalho de pintura é crucial remover 
poeiras e pulverização seca. Este procedimento deve ser efetuado 
com particular cuidado em pinturas multi-camada uma vez que 
todas as impurezas serão visíveis através do revestimento de efeito 
translúcido.

*Estas imagens ilustram o processo de repintura utilizando 
Standoblue Base Bicamada. Ao repintar com Standohyd Plus Base 
Bicamada a principal diferença é o ajuste do produto. É possível 
encontrar informação detalhada relativamente ao processo de 
repintura de pinturas com 3 etapas utilizando Standohyd Plus Base 
Bicamada na ficha técnica correspondente..

Pintura de efeito tri-camada.

Aplicação e técnica de esbatimento.*
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Etapa 9: Repetir a aplicação de Color Blend.
Aplique uma nova etiqueta de opacidade à amostra de 
controlo. Antes de aplicar a base bicamada de efeito, é 
necessário aplicar Color Blend não endurecido na área de 
esbatimento da base bicamada de efeito.
Sugestão: não deixe o Color Blend secar.

Etapa 10: Aplicação da base bicamada de efeito 
molhado-sobre-molhado.
A base bicamada de efeito, tal como as bases bicamada 
nacaradas ou translúcidas, devem ser aplicado na área 
danificada de fora para dentro. Esta etapa no processo 
de repintura tem de ter o número de demãos determinado 
anteriormente com a ajuda da amostra. Aguarde que a 
camada de efeito e o Color Blend sequem completamente. 
Verifique as etiquetas de opacidade de modo a fazer 
corresponder a cobertura. Se tiverem um aspeto idêntico, o 
verniz pode ser aplicado.

Etapa 11: Aplicação do verniz.
Aplique um Standocryl VOC Clear na totalidade da área de 
repintura e aguarde a secagem. Nota: selecione o verniz de 
acordo com as homologações do fabricante.

Pintura de efeito tri-camada.
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Um vermelho com grande profundidade.
O brilhante e intensamente luminoso vermelho Rosso 
Competizione da Alfa Romeo é um desafio para qualquer técnico 
de repintura. Isso deve-se, em parte, ao facto de existirem algumas 
variações de cor acentuadamente diferentes, dependendo, por 
exemplo, se a cor foi utilizada no modelo 8C, no Giulietta ou 
noutro modelo. E, em parte, porque o Rosso Competizione é 
simplesmente bastante exigente no que respeita à execução da 
repintura. A sua profundidade, brilho e intensidade exigem uma 
película de quatro camadas conseguida com duas camadas de 
base bicamada e um verniz colorido adicional. Para se conseguir 
o melhor resultado na repintura, as reparações devem ser sempre 
executadas em grandes áreas e em peças inteiras da carroçaria.

Pinturas de 4 camadas. 

* De acordo com as homologações do fabricante

1. Aparelho COV ou EP*

2. Camada de cor de Standoblue Base Bicamada

3. Camada Standoblue Base Bicamada translúcida

4. Verniz COV colorido

5. Verniz  
Standocryl COV*
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Camada de base 
bicamada de cor

Possivelmente um verniz 
adicional COV incolor

1,5 – 2 passagens de 
pulverização com um 
verniz COV colorido

2,5 – 3 passagens de 
pulverização com uma 
base bicamada translúcida

2,5 x

1,5 x

3 x

1,5 x

2,5 x

2 x

3 x

2 x

Preparação de painéis de teste.

Devem ser preparadas amostras de tinta de modo a que a 
segunda camada de base bicamada translúcida e o verniz 
colorido possam ser avaliados separadamente. Isto faz com que 
se torne mais fácil verificar a correspondência de cor durante 
a pintura. A pesquisa da fórmula, a ponderação e a mistura 
devem ser realizadas normalmente. Depois, as amostras da 

pulverização devem ser preparadas, idealmente numa peça 
antiga da carroçaria. Anote na parte de trás do painel o número 
de passagens de pulverização utilizadas para a base bicamada 
translúcida e para o verniz colorido.

Dois fatores são decisivos para o efeito e para a cor:
• Formação de película ou número de passagens de pulverização para a segunda 

camada de base bicamada translúcida
• Formação de película ou número de passagens de pulverização para o verniz colorido
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1. Camada: base bicamada cor de fundo.
Aplique a primeira camada de base bicamada 
até obter cobertura nos quatro painéis de 
amostra. Certifique-se de que o Standoblue 
Endurecedor é utilizado na cor de fundo 
Standoblue. Aguarde que a base bicamada 
seque completamente.

2. Camada: base bicamada translúdida.
Aplique 2,5 (5 x 0,5) e 3 (6 x 0,5) passagens 
de pulverização da base bicamada 
translúcida nos painéis de amostra como 
mostra a ilustração. Aguarde que a base 
bicamada seque suficientemente.

Crie quatro painéis de teste de cor. Utilize uma peça antiga da carroçaria 
para preparar os painéis de teste. Isso garante que a aplicação corresponde 
ao trabalho de repintura subsequente. Anote o número de demãos na parte 
de trás.

3 x

1,5 x

2 x

2,5 x

5. Comparar as amostras de cor.
Compare as amostras de cor com o veículo 
e decida a que melhor corresponde. 
Importante: avalie a correspondência de 
cor perto da peça danificada.

Pinturas de 4 etapas.

3. Camada: verniz colorido.
Isole os painéis superiores e aplique meia 
demão nos dois painéis de amostra inferiores 
com o verniz colorido de acordo com a 
fórmula de mistura e aguarde que evaporem 
suficientemente. Retire a fita de mascarar e 
aplique 1,5 passagem de pulverização nos 
quatro painéis de amostra.

4. Opcional: verniz incolor.
Depois do verniz colorido ter secado, cubra 
uma parte diferente do painel e aplique outra 
camada de veriz incolor.
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Siga o procedimento de preparação standard: lixe o aparelho com  
P500 a P600.

6. Aplicação da cor de fundo de base bicamada.
Aplique a cor de Standoblue Base Bicamada endurecido na área 
danificada até obter cobertura. Evite a formação de manchas. 
Seque e ajuste a cor de Standoblue Basecoat de acordo com a 
ficha técnica.

7. Aplicação da segunda camada de base bicamada 
translúcida.
Aplique a segunda camada de cor de Standoblue Base Bicamada 
de acordo com o número de demãos determinado pelo painel 
de teste de cor. Aguarde que evapore ou seque suficientemente. 
Verifique as etiquetas de opacidade de modo a fazer 
corresponder a cobertura. Se tiverem um aspeto idêntico, o verniz 
pode ser aplicado.
Sugestão: a aplicação em 5 ou 6 meias demãos (uma demão 
a uma distância maior) resulta num aspecto mais homogéneo e 
uniforme do que pintar em 2,5 ou 3 demãos. É essencial ter em 
conta: a técnica utilizada para a aplicação tem de ser idêntica à 
técnica utilizada para a amostra de teste!

Processo de repintura.

8. Aplicação da camada de verniz colorido.
Misture um Verniz Standox COV com Standox Aditivos para 
Verniz de acordo com as diretrizes disponibilizadas no Standowin 
iQ ou na Internet. Ajuste e seque o produto de acordo com as 
indicações na ficha técnica. Aplique o verniz colorido de acordo 
com o número previamente determinado de demãos. Verifique as 
etiquetas de opacidade de modo a fazer corresponder a cobertura. 
Recomendamos a utilização do Standocryl Verniz COV Xtra K9560. 
Utilize o mesmo verniz para a reparação e para a produção das 
amostras de teste.

9. Opcional: camada verniz incolor.
Para otimizar a resistência da camada superior, toda a área 
pode ser cuidadosamente lixada (não lixe profundamente) com 
P1000 quando o verniz colorido tiver secado suficientemente 
e pode ser aplicada mais uma camada de verniz incolor. Esta 
camada opcional de verniz também tornará mais fácil o possível 
rectificação e polimento de manchas.

Pinturas de 4 etapas.
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Pinturas mate.

Os veículos com pinturas mate estão atualmente 
na moda. Uma superfície acetinada cintilante 
ou mate baça confere um estilo especial a um 
veículo e fá-lo destacar-se dos automóveis com 
pinturas brilhantes. No entanto, reparar pinturas 
mate coloca desafios particulares às oficinas. As 
reparações exigem uma preparação rigorosa 

e competências profissionais consideráveis. 
Corrigir potenciais erros também envolve um 
esforço significativo. O que é prática comum para 
revestimentos transparentes com elevado brilho 
está fora de questão para pinturas mate. Uma 
rectificação ou o polimento não são uma opção. Os 
técnicos de repintura só dispõem de uma tentativa.

Garantir a inexistência de 
brilho após a reparação. 

Até as pequenas reparações são um 
desafio quando se trata de pinturas 
mate.

Com as pinturas mate, não é possível polir pequenos  
riscos num dos lados do veículo ou marcas das unhas nas 
reentrâncias dos puxadores. Isso resultaria em faixas ou 
pontos brilhantes – defeitos visuais numa superfície mate 
por norma uniforme. Micro-reparações e esbatimento 
também não são adequadas, dado que estragariam o 
aspecto geral. Para evitar que isto aconteça, ao realizar 
repinturas mate, a peça da carroçaria é sempre pintada 
integralmente. Dependendo do local do dano, pode até 
ser melhor repintar toda a lateral do veículo. 
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Cuidado e precisão – essenciais  
para um resultado espetacular.
Repintar superfícies mate demora mais tempo e requer 
mais material que executar repinturas brilhantes. Mas com 
a preparação certa, o cuidado necessário ao trabalhar 
e os produtos corretos, é possível conseguir resultados 
impecáveis. O mais importante de tudo é trabalhar 
com rigor. Até o mais pequeno desvio da proporção 
de mistura entre o verniz, o endurecedor, o diluente e o 
agente foscante pode levar a uma discrepância no grau 
de foscagem e as quantidades necessários para uma 
repintura total ou parcial devem ser pesadas com rigor 
utilizando as balanças. A utilização do Standowin ou 
do Standowin iQ torna mais fácil uma medição precisa. 
Ser totalmente rigoroso também é importante para a 
documentação e para eventuais ajustes posteriores.

O efeito da espessura de película e da 
secagem em pinturas mate.
Antes de começar a executar repinturas mate, deve ter-se em 
consideração o efeito de diferentes espessuras de película no 
aspecto da película de tinta seca. Os métodos de aplicação 
têm, portanto, de ser adaptados às circunstâncias.
• Em algumas circunstâncias, duas demãos 

"normais" podem parecer diferentes após secarem, 
comparativamente a duas "molhadas".

• O correcto período para evaporação é muito 
importante: de modo a evitar a "formação de manchas", 
os períodos de evaporação intermédia e final indicados 
na ficha técnica devem ser rigorosamente respeitados.

• Até a forma e o tipo do método de secagem desempenham 
um papel na reparação dos vernizes mate. A secagem ao 
ar e a secagem forçada em estufa têm um efeito diferente 
no nível de brilho. Em geral, as pinturas secas na estufa são 
ligeiramente mais brilhantes que as secas à temperatura 
ambiente.

• A secagem por infravermelhos deve ser totalmente 
evitada.

Pinturas mate.
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Como é gerada a perceção da cor e a impressão geral de uma superfície mate?
As perceções de cor de um objeto são resultado de impulsos nervosos no cérebro do 
observador. O olho humano recebe estímulos de cor através da retina, retransmite-os para 
o cérebro e, ao fazê-lo, ativa uma certa perceção de cor. A parte do espetro de luz que 
não é absorvida, mas sim refletida pela superfície de um objeto, fornece os dados que 
a nossa mente consciente atribui a uma cor específica. O reflexo é também a razão pela 
qual os nossos olhos percecionam uma superfície como brilhante ou mate. Certos aditivos 
para verniz aumentam de tal forma a difusão da luz que a superfície parece fosca.

Que fatores influenciam as cores mate?
O aspecto e o grau de brilho são influenciados por:
•  a espessura da camada de cada demão ou pela formação geral da película
•  a forma como a tinta é aplicada – por exemplo mais molhada ou menos, a uma 

distância de pistola de aplicação maior ou menor, demãos cruzadas ou simples
• o período intermédio ou final evaporação e a cor
• a temperatura e o tipo de secagem (ar ou estufa)
• a temperatura da estufa ou da tinta durante a aplicação
• endurecedor e diluente

O nível de brilho aumenta com a utilização de endurecedores e diluentes rápidos, com 
maior viscosidade de aplicação, camadas mais espessas e secagem forçada.

O nível de brilho diminui com a utilização de endurecedores e diluentes mais lentos, com 
menor viscosidade de aplicação, camadas menos espessas e secagem ao ar. Uma vez 
que a humidade também influencia o resultado final, é recomendável evitar a secagem 
à temperatura ambiente ao repintar pinturas mate!

Estes dados demonstram que o nível de brilho de uma reparação só pode ser determinado 
através da criação de uma amostra de teste!

Reflexo da luz num verniz brilhante (ilustração 

simplificada, dado que os pigmentos de efeito 

também têm um efeito de dispersão, embora 

apenas na tinta da base bicamada).

Reflexo da luz num verniz mate (os agentes de 

foscagem contêm partículas esféricas que têm  

um forte efeito de dispersão). Visto num ângulo de 

60°, o reflexo está na sua máxima homogeneidade. 

É por isso que o nível de brilho das pinturas 

automóveis é medido e registado neste ângulo.

Conhecimento prático/informação.

Pinturas mate.
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Como existem muitos fatores que influenciam os níveis de brilho, 
não é possível proporcionar um nível de brilho predefinido. 
Existem diferenças mensuráveis, mesmo em pinturas OEM. Na 
prática, isso significa que não é possível conseguir resultados 
uniformes numa oficina onde as condições mudam diariamente. 
Portanto, um objeto grande não deve ser repintado durante vários 
dias e com aplicação de distintos produtos. Para conseguirem 
um aspecto uniforme os técnicos de repintura devem pintar de 
uma só vez.

Por razões técnicas as incrustações de poeira não podem 
ser rectificadas e polidas nas pinturas mate. Em vez disso, é 
necessária uma nova repintura incluindo a base bicamada. 
Dependendo do objeto, da cor e do nível de brilho pretendido, 
recomendamos trabalhar com um Verniz Standocryl COV.

Todas as tintas de repintura continuarão a conter vestígios de 
solvente depois de secas. Nas pinturas mate, isto significa que 
o grau final de brilho não é imediatamente atingido logo após 
a secagem. As medições revelam que os níveis de brilho podem 
diminuir até cinco por cento nos primeiros 14 dias após a 
conclusão da pintura.

Trate todas as pinturas mate recentes com o maior cuidado. 
Atualmente, os danos nas superfícies só podem ser recuperados 
através de uma nova repintura. A contaminação, por exemplo com 
gordura, colas ou selantes, tem de ser imediatamente removida 
com um produto de limpeza sem solventes. Não utilize quaisquer 
solventes!

Ao que deve prestar atenção  
ao realizar repinturas mate.

Pinturas mate.

Para áreas de grande dimensão ou cores escuras, a 
recomendação geral consiste em aplicar uma demão fina e 
uniforme de verniz Standox sobre a base bicamada e deixar 
secar completamente. Após a secagem, ainda é possível 
remover possíveis imperfeições.

* De acordo com as homologações do fabricante

3. Verniz mate*

Verniz Standocryl opcional

2. Camada de base bicamada

1. Aparelho COV ou EP*
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Pinturas mate.

1. Comece por determinar o nível de brilho, em seguida a cor.
O nível de brilho tem um efeito significativo no aspecto da cor. Portanto, comece por 
pintar uma amostra de teste com diferentes proporções de Especial Mate com Verniz 
COV HS K9520. Comece com uma mistura de 80:20, 75:25 e 70:30 (em algumas 
circunstâncias poderá ser útil utilizar incrementos menores). Poderá encontrar as fórmulas 
precisas em Standowin iQ. Em seguida afine a sua seleção da cor (potencialmente 
poderá produzir variantes). Esteja atento e faça uma marcação clara das amostras de 
teste. Nota: as amostras de teste têm de ser preparadas utilizando as mesmas técnicas de 
aplicação e secagem utilizadas no trabalho de repintura.

Preparação de painéis de teste.

Qual a proporção de mistura certa para produzir determinado nível de 
brilho (E = unidades de brilho)?
• 70:30 > 25 unidades num ângulo de 60°
• 75:25 Recomendação OEM, por exemplo MB 23 unidades num ângulo de 60°  

 Tolerância +/- 7 unidades
• 80:20 < 15 unidades num ângulo de 60° ou < 20 unidades num ângulo de 85°

A fórmula para proporção de mistura certa pode ser encontrada no Standowin iQ  
na secção intitulada "MISTURA DE PRODUTOS AUXILIARES" em produtos  
"SPEC. MATT 2K".

O Standox Especial Mate tem de ser meticulosamente agitado imediatamente 
antes da utilização. A mistura de verniz/Especial Mate também tem de ser agitada 
cuidadosamente previamente à adição do endurecedor. Tal como outros aditivos 
foscantes, o Standox Especial Mate pode, em princípio, ser usado com todos os 
vernizes Standox. Uma vez que todos os vernizes têm diferentes propriedades e 
proporções de mistura, recomendamos a utilização de Standocryl Verniz COV HS 
K9520 da gama de repintura da Standox. O Verniz COV HS K9520 é o único que 
possui as melhores características de base para este tipo específico de aplicação 
e está homologado pelos principais fabricantes de automóveis para trabalhos de 
repintura.
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Processo de repintura.

Pinturas mate.

Com um verniz mate não é possível efectuar esbatimentos. É possível repintar apenas 
peças de carroçaria completas. Estas devem ser executadas sobreposições das passagens 
de aplicação e das camadas. Todos os processos de aplicação e secagem devem seguir 
o mesmo procedimento utilizado na amostra de teste selecionada. Quaisquer pequenas 
alterações poderão distorcer o resultado. Quanto maior for o grau de fosco matificante 
num verniz mate, mais precisa terá de ser a preparação, a aplicação da base bicamada 
e a utilização do verniz.

2. Preparar e limpar como habitualmente.
Prepare a totalidade do verniz mate para aplicação, uma vez que não é possível utilizar 
o verniz mate com o Smart Blend Plus.

3.  Aplicação da base bicamada e evaporação.
Aplique a base bicamada tal como faria numa pintura bicamada (consulte também 
a página 9). Em seguida, permitir um período de evaporaçao suficiente.

4. Aplicar o verniz mate.
Aplique a primeira demão e aguarde um período de evaporação de cinco a dez minutos 
a 20 °C. Em seguida aplique uma segunda demão. Permita uma evaporação final antes 
de forçar a secagem durante 10 a 15 minutos.
• Sugestão para a mistura 80:20: é possível reduzir o risco de formação de manchas 

utilizando um bico de pistola maior como SATA HVLP 1,5 mm com uma pressão de 
entrada de 2,0 bar.

• Sugestão para reduzir a aglomeração: aumente a distância de pulverização do objeto 
e torne as bandas correspondentemente mais estreitas. Para superfícies horizontais 
de grande dimensão como o capô, aplique a primeira e segunda demãos mantendo 
um ângulo de 90 °C se possível. A primeira e segunda demãos devem produzir um 
padrão cruzado clássico.

5. Secagem na estufa.
Aguarde que a peça pintada do veículo seque durante 45 a 50 minutos a uma 
temperatura alvo de 60 °C a 65 °C.
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Existem inúmeras recomendações por vezes contraditórias 
relativamente aos procedimentos a ter com a pintura mate. As 
recomendações aqui indicadas são as indicações Standox; não 
nos responsabilizamos por questões relacionadas com produtos 
de terceiros.

Em princípio é possível lavar o automóvel numa lavagem de 
automóveis. Contudo, programas de lavagem como "proteção de 
brilho" não devem ser selecionados. As lavagens de automóveis com 
proteção de pintura são recomendáveis uma vez que a longo prazo 
as lavagens com escova produzem um efeito de polimento e, por 
conseguinte, acentuam o brilho. O melhor método de limpeza e o 
que assegura maior proteção é a lavagem manual do automóvel com 
sabão neutro, muita água e uma esponja suave.

Tal como com as pinturas com brilho tradicional, os excrementos de 
pássaros, insetos mortos e a seiva das árvores devem ser retirados 
imediatamente. Se tal não for possível, enxague a área em causa 
com água de forma a retirar a sujidade de preferência sem ajuda 
mecânica. Os panos de microfibra são uma opção adequada para 
este procedimento. As manchas de alcatrão podem ser retiradas 
pelos proprietários dos automóveis com um removedor de silicone em 
conjunto com agentes de limpeza comerciais standard. Evite esfregar 
o mesmo local vigorosamente exercendo muita pressão.

Os fabricantes de automóveis não recomendam a aplicação de 
autocolantes, películas ou sinais magnéticos em pinturas mate OEM, e 
a Standox faz a mesma recomendação no que respeita às repinturas.

Sugestões de cuidado para 
pinturas mate.

Pinturas mate.
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É bom saber.

A alternância claro/escuro em cores com efeito marca uma alteração 
na cor dependendo do ângulo de visualização ou da iluminação. 
A forma da carroçaria do automóvel e a cor base podem aumentar ou 
diminuir a diferença. A alternância claro/escuro torna mais difícil para 
os técnicos de repintura a tarefa de avaliar as amostras de pintura. Por 
vezes uma cor pode parecer não corresponder sob diferentes ângulos 
de visualização. É por isso uma vez mais que a seleção de condições 
ótimas de iluminação e uma visão apurada são pré-requisitos para um 
resultado impecável.

Cores com efeito de alternância  
claro/escuro.
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