
                                                                                               Produtos Químicos e Soluções Biológicas 

                                                     

 
Micro película protetora 

 
 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
Edição Nº 5 - Em Vigor desde 27/04/2020 

 

 

 

 

 

 

Definição: 
 

 LIS – PEEL é uma micro película invisível de longa 
duração. 
 

Composição: 
 

LIS – PEEL é um composto de copolímero 
formulados à base de alquil-oxi-metilpolisiloxano, 
anti estáticos, conservantes, álcoois especiais e 
óleos essenciais. 
 
 

Características: 
 

Aspeto: Líquido, leitoso. 
Cor: Branco, opaco. 
Aroma: Lavanda - Floral 
pH: 7,0 - 8,0 
% Matéria Ativa: 13,6 - 15,6 
 

 

 
Propriedades: 
 

LIS – PEEL é um protetor e abrilhantador 
transparente que proporciona uma película 
microscópica resistente a riscos, marcas de dedos 
e gotículas de água. Não é gorduroso depois de 
seco. Contém anti estático, que dificulta a retenção 
de poeiras, sujidade e fuligem. Seca rapidamente. 
Proporciona um brilho intenso e duradoiro, sem 
amarelecer com o passar do tempo. Não contém 
abrasivos. Deixa um aroma agradável durante a 
aplicação. É altamente rentável. Uma pequena 
porção uniformemente utilizada, garante uma 
proteção altamente eficaz e um brilho intenso de 
grande durabilidade. Tem propriedades anti 
embaciantes nos vidros e espelhos. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Campo de aplicação: 
 

LIS – PEEL destina-se a ser utilizado em todos os 
concessionários e stands de automóveis novos e 
usados para proteção das superfícies pintadas, 
escolas, hospitais, clínicas, lares de 3ª. Idade e 
jardins de infância, escritórios, fábricas, etc. em 
janelas, portas, portas de vidro, espelhos, 
cromados, alumínios, persianas e vitrinas. 
 
Modo de emprego: 
 

LIS - PEEL pode ser aplicado através de um pano 
humedecido com uma pequena quantidade de LIS 
- PEEL, retirando o excesso com um pano limpo ou 
papel macio sem deixar pelos, esfregando até 
proporcionar brilho. A intensidade do brilho e a 
capacidade hidrogfugante aumenta depois de 
várias aplicações. 
 

Armazenagem: 
 

Sem cuidados especiais, recomendando-se 
apenas em locais frescos e afastado de chamas 
vivas. 
 

 
As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-

se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer 

momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada 

pela Lisquimica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por 

danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada. 
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