
 

 

 

 

 

 

Modo de usar o Líquido Polidor Finesse-it 3M 

 

 Polimento em ponto localizado: lave o veículo com sabão neutro, seque-o e identifique os 

defeitos a serem corrigidos. Se necessário, lixe a superfície danificada e procure sempre 

atingir o defeito, observando se ele é totalmente eliminado.  

 

 Após o lixamento, a área lixada apresentará um aspecto mais opaco em relação às demais 

áreas do veículo. Para polir a região opaca manualmente, aplique duas ou mais gotas do 

líquido Finesse-It 3M em um Papel de Polimento 3M e trabalhe em toda área afetada até 

atingir o objetivo.  

 

 Se a operação de polimento for realizada com auxilio de uma politriz (máximo de 2.000 rpm), 

coloque algumas gotas de Finesse-It sobre a boina dupla-face Super Macia.  

 

 Antes de ligar a politriz, passe a boina com o produto sobre a área com movimentos circulares, 

ligando-a em seguida para finalizar essa fase do polimento.  

 

 Posteriormente, efetue a etapa do lustro na área polida utilizando a boina de espuma com 

algumas gotas de Líquido Lustrador.  

 

 Repita a operação espalhando conforme descrito na fase do polimento e efetue o lustro para 

finalizar esta etapa do processo.  

 

 Para deixar todo o veículo com o mesmo acabamento utilize o Papel para Polimento 3M para 

aplicar Cera Protetora Plus ou Paste Wax.  

 

 Para remover o excesso da cera e dar acabamento final, utilize o Pano Alta Performance 3M 

com movimentos circulares e pressão moderada.  



 

 

 

 

 

 

 Procedimento para o polimento completo de um veículo: lave o veículo se necessário com 

sabão neutro e utilize desengraxante para remover resíduos de ceras, piches e outros 

contaminantes que possam comprometer o trabalho de polimento. 

 

 Lixamento: analise a superfície antes de iniciar esta etapa e identifique as áreas críticas, 

verificando também a dureza da tinta/verniz. Para este processo podem ser utilizadas as lixas 

d’água 401Q grão 2000 ou 2500, a Pasta Abrasiva Cleaner Clay 3M manualmente ou ainda o 

disco Hookit 260L P1500 e interface numa lixadeira roto-orbital (lixamento a seco mecânico).  

 

 Lixe a superfície danificada visando remover os defeitos (se necessário pode ser trabalhado 

todo o veículo).  

 

 Polimento com Finesse-It: utilize uma politriz com velocidade máxima de até 2000 rpm e uma 

a Boina Dupla Face Super Macia 3M. Aplique algumas gotas do líquido Finesse-It 3M sobre a 

boina. Antes de ligar a politriz, passe a boina com o Finesse-It em movimentos circulares sobre 

a superfície a ser polida, ligando-a em seguida.  

 

 Procure trabalhar em pequenas áreas (aproximadamente 60 cm²).  

 

 Lustro com Máquina: aplique duas ou três gotas do Líquido Lustrado 3M (preto ou branco) 

sobre a boina de espuma 3M. Ainda com o auxílio da uma politriz, espalhe o produto sobre a 

área a ser trabalhada em movimentos circulares, ligando-a em seguida para realizar o lustro.  

 

 Acabamento Manual: para finalizar o processo de Polimento 3M, aplique sobre o veículo a 

Cera Protetora Plus 3M ou a Cera em Pasta Paste Wax 3M. A aplicação da cera deve ser feita 

com o Papel para Polimento 3M e a remoção com Pano de Alta Performance 3M. Importante: 

Na etapa do acabamento, não devem ser utilizadas as ceras em carros que passaram por 

uma repintura nos últimos 30 dias. Neste caso, deve-se substituir as Ceras pelo Auto Brilho 

3M. 


