
PRINCIPAIS VANTAGENS

• Alto brilho.
• Alta proteção.
•  Remove manchas e contaminantes.
•  Não mancha borracha, vinil, 

plásticos e sintéticos.
• Melhor custo x benefício.
• Não necessita de equipamentos 

especiais para aplicação.

CERA CRISTALIZADORA W-WAX
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Descrição do produto
A Cera cristalizadora W-WAX é uma cera de alto brilho 
e proteção à base de carnaúba e silicones especiais. De 
fácil aplicação e remoção, é recomendada para todos os 
tipos de pinturas e cores, proporcionando dupla camada de 
proteção, oferecendo maior durabilidade e resistência. Não 
possui abrasivos em sua formulação, contém ceras naturais 
e óleos de silicone, não mancha borrachas, vinil, plásticos e 
sintéticos, oferecendo um ótimo rendimento e o melhor custo 
x benefício.

Características
•  Contém cera de carnaúba.
•  Contém óleos de silicone.
•  Não contém abrasivos na formulação.
•  Alta durabilidade e resistência.
•  Fácil aplicação.

Aplicações
•  Indicada para acabamento e espelhamento de superfícies 

pintadas e polidas, proporcionando brilho espelhado e 
dupla camada de proteção.

•  Excelente contra as intempéries do dia a dia (sol, chuva 
ácida, etc.), deixando a pintura do veículo com aspecto 
de nova, permanecendo por muitas lavagens.

•  Aplicável em veículos leves, pesados, motocicleta, veículos 
náuticos, etc.

Restrições de uso
• Não aplique quando houver terra ou areia aderida na 

superfície.

Modo de usar
• Primeiramente, lave bem o veículo com detergente automotivo 

não agressivo e seque-o completamente.
• Aplique Cera W-Wax em uma pequena área (50x50cm), 

uma camada fina e uniforme de cera utilizando a  espuma 
aplicadora.

• Aguarde de 1 a 2 minutos para remover o excesso de cera 
utilizando o pano de microfibra, em movimentos circulares até 
obter o brilho.

• Repita a operação até completar o veículo.

PRODUTOS ASSOCIADOS

•  Cera limpadora.
•  Pano de microfibra.
•  Water off.
•  Shampoo automotivo.

*Acompanha 01 unidade da espuma na embalagem.



CERA CRISTALIZADORA W-WAX

Qtde.
embalagem Conteúdo Código

01 unidade 100 g 3890 200 100

Estado físico Pastoso

Cor Levemente amarelado 

Odor Baunilha 

Ponto de fulgor >70ºC

Solubilidade Insolúvel em água 
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Informações de segurança, limpeza e manuseio
do produto
• Não reutilizar a embalagem.
• Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
• Utilizar os EPI’s indicados para a aplicação.
• Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a 

pele. Não ingerir. 
• Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de 

segurança do produto através do site 
www.wurth.com.br/produtos. 

Condições de armazenamento e prazo de validade
• Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
• Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
• Mantenha fora do alcance de crianças e animais. 
• Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, 

mesmos os destinados a animais.
• Armazene longe de fontes de calor.
• Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a 

+28°C.
• Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Importante
• Recomenda-se não aplicar sob o sol ou superfícies aquecidas.
• Pode ser aplicado com politriz orbital.
• Não aplicar em todo veículo para posterior remoção do 

excesso e acabamento final. Faça por peças ou partes.
• É recomendável não molhar o veículo nas próximas duas horas 

após terminado o trabalho de espelhamento.
• Este produto contém silicone, não deve ser utilizado na repintura 

automotiva, devendo aguardar um período mínimo de 30 dias 
após a repintura do veículo.

Informações adicionais 
• Com o uso da Espuma Aplicadora, não lave a espuma e 

guarde dentro da embalagem W Wax se possível. Assim, 
com a cera impregnada, o seu rendimento será muito maior, 
evitando o desperdício.

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.


