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RESUMO DA
APRESENTAÇÃO

REAGENTE OURO ECO RÁPIDO HS WB
REAGENTES 002,003,004 WB

CLEAR COAT DE MERCÚRIO 3012 HS
CLEAR COAT DE MERCÚRIO 3012 VHS

FARÓIS DE VERNIZ ESPECIAL 2020
CLEAR COAT FOSCO ESPECIAL 2040

CLEAR COAT DE REPARAÇÃO RÁPIDA 2060
DEGREASER 044

DILUENTE ACRÍLICO 0700
DILUENTE ACRÍLICO 0750
DILUENTE ACRÍLICO 0660

ACELERADOR PCK 800
PRIMÁRIO DE ALTA ESPESSURA 2080

POLIMENTO 4013 DIAMOND 2 EM 1



CONCEITO DPA
REFINISH

O QUE É A DPA REFINISH?

D.P.A. Refinish e a sua elevada gama de produtos
quer ajudar os profissionais a superar o elevado custo
das matérias-primas que impedem as empresas de
competir com solvência e flexibilidade.



GOLD ECO FAST HS WB

É um reagente químico que melhora
as propriedades físico-químicas das
tintas de base aquosa. Secagem
extra rápida, cobertura, melhor
extensibilidade da tinta, melhor
posicionamento das partículas,
melhor acabamento do verniz.
Equivalente a todas as marcas de
tintas de base aquosa para
automóveis.  

REAGENTE

Subsidiada por:

apresentação

5L / 2L



002 /  003 /  004 

É um reagente químico que melhora
as propriedades físico-químicas das
tintas de base aquosa. Secagem
extra rápida, cobertura, melhor
extensibilidade da tinta, melhor
posicionamento das partículas,
melhor acabamento do verniz. Cada
número de reagente depende do
grupo de tinta utilizado.  

REAGENT 5L / 2L

Subsidiada por:

apresentação



CARACTERÍSTICAS DOS NOSSOS REAGENTES 

PRINCIPAIS

Mesma micronagem. menos rugosidade.

Teste de AFM 
(Microscopia de Força Atómica)



3012 MERCURY HS 2:1

É um tipo de clear formulado com
resinas acrílicas da mais alta
qualidade disponíveis no mercado e
muito fácil de aplicar, com um alto
desempenho e um brilho muito
elevado. O clear Mercúrio HS 3012 foi
especialmente desenvolvido para ser
aplicado principalmente em sistemas
de duas camadas, com excelente
secagem, tanto no ar como na cabina.

CLEAR COAT 5l y 2,5l

1l y 0,5l

 

mistura 2:1 

permite 10% de solvente DPA

0750

permite 3% de acelerador pck

800

apresentação



3012 MERCURY VHS 2:1

O clearcoat acrílico 3012 VHS 2:1 é
um novo e revolucionário clearcoat
de alta solidez exclusivo no mercado
e fabricado pela DPA Thinners com a
ideia de oferecer aos seus clientes
um produto estrela de alta qualidade
ao melhor preço.

CLEAR COAT
5l y 2,5l

1l y 0,5l

 

mistura 2:1 

permite 15% de solvente DPA

0750 

permite 3% de acelerador pck

800

apresentação



2020 FARÓIS ESPECIAIS 

O clear especial para faróis 2020 da
DPA foi desenvolvido para a reparação
de faróis de policarbonato, mantendo
as especificações técnicas de brilho,
opacidade e acima de tudo a qualidade
de um produto para este sistema.

CLEAR COAT 
0,5L Y 0.250L

 

 

mistura 2:1 

SIN DISOLVENTE

SIN ADHERENTE

LISTO TAMBÉM USO

<35GRADOS USAR 3:1
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2040 MATT ESPECIAL

O clearcoat mate 2040 é um produto
fabricado para o sector automóvel
como acabamento completamente
mate, para carros desportivos e
também para veículos de produção
em série. A principal característica é
a sua fácil aplicação com um
acabamento uniforme sem cuidados
excessivos para o controlo da
camada aplicada.

CLEAR COAT  1L Y 0.5L

 

 

mistura 2:1 
25% DO SOLVENTE DPA
0750 É PERMITIDO. 
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2060 REPARAÇÃO RÁPIDA
ESPECIAL 

O kit de reparação rápida 1:1 é ideal
para todas aquelas reparações
rápidas de automóveis em que é
necessário um tempo de reparação
extremamente curto e uma óptima
relação custo-eficácia tanto em
termos de calor da cabina como de
custos de mão-de-obra.

CLEAR COAT  
1L Y 1L

 

 

mistura 1:1
PRONTO A USAR NÃO

ACEITA SOLVENTE 
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044 BASE DE ÁGUA

O DENS CAR RAPID W/B é um
desengordurante concentrado rápido à base
de água que permite ao profissional
desengordurar rapidamente antes de
proceder ao retoque, com um excelente
acabamento. Como não contém solventes
clorados, não danifica as áreas reparadas
(fillers e primários) e outras aplicações
utilizadas na reparação. Devido ao seu
elevado poder de evaporação, não deixa
resíduos que se podem tornar um problema
mais tarde (áreas removidas e húmidas,
etc...) na repintura.

DEGREASER 500ML PULV.

5L.
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0700 SLOW

DPA 0700 é um diluente ideal para
lacas 2K, de 5% a 15%, retardando a
polimerização, especialmente para
temperaturas quentes (VERÃO).

DILUENTE 
5l / 1l

 

 

apresentação



0750 EXTRA SLOW 

DPA 0750 é um diluente ideal para
lacas 2K, de 5% a 15%, retardando a
polimerização, especialmente para
temperaturas quentes (VERÃO).

DILUENTE
5l / 1l
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2080 PRIMÁRIO DE ALTA
ESPESSURA

O primario acrílico de alta espessura 4:1
HS de secagem rápida
 numa gama de três cores (preto,
cinzento e branco), é particularmente
adequado para trabalhos em que é
necessária a aplicação de um
enchimento de alta potência de
enchimento. Pode ser transformado em
molhado sobre molhado com 25% de
diluente DPA 0750.

PRIMÁRIO 4l y 1l

 

 

mistura 4:1
ATÉ 25% DO SOLVENTE DPA

0750 É PERMITIDO. 
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2090 UNIVERSAL

A Massa Universal DPA 2090 perfeita
para carroçarias é a melhor
alternativa para a reparação de
chapas metálicas no sector
automóvel com as características
ideais para grandes superfícies no
processo de enchimento.

PUTTY
1,8 Kg
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Recomendado para o acabamento final
Menos poder de enchimento, óptimo para a sua função

Menos pesado
Não-porosas

Secagem rápida
Não chupa os adesivos

Favorece uma boa lixagem
 



2090 SOFT

Soft Putty - Soft DPA 2090 é ideal
para trabalhos na carroçaria de
automóveis na fase final de retoque.
O melhor material para pequenas
reparações ou o acabamento final no
processo de reparação da carroçaria.

PUTTY
1,8 Kg

 

 

Recomendado para o acabamento final
Menos poder de enchimento, óptimo para a sua função

Menos pesado
Não-porosas

Secagem rápida
Não chupa os adesivos

Favorece uma boa lixagem
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ACELERADOR PCK 800

Este tipo de acelerador tem a
propriedade de ser miscível e
compatível com 2K vernizes
poliuretânicos e acrílicos. 3% a 5% do
produto deve ser adicionado à
mistura para acelerar a secagem do
verniz ou do recheio, tendo em conta
que encurta a vida útil da mistura.

ACELERADOR 500ml
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POLIMENTO 4013
DIAMOND 2 EM 1

Este producto es un pulimento 2 en 1,
es decir que en 1 solo paso tendrás
doble funcionalidad. Con los mejores
minerales y un corte fino para el
mejor pulido de detailing.

POLIMENTO   
500ml
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CONTACTO CONNOSCO

ENDEREÇO
Calle Travesía de l'alquería Nº8 - 46469 VALENCIA

TELEFONE
96 312 28 31

E-MAIL
info@dpadiluyentes.com
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