
INSTRUÇÕES DE CUIDADO.

SAIBA O QUE FAZER PARA NÃO PERDER A
GARANTIA DE FÁBRICA

AoAo escolher a Película de Proteção de Pintura STEK 
AUTOMOTIVE você ganha tranquilidade. Isto, 
porque temos uma das mais abrangentes garantias 
do mercado.
 
GARANTIA PELO PRAZO ESTIPULADO 
DYNOSHIELD  10 ANOS
DYNOLITE  5 ANOSDYNOLITE  5 ANOS
DYNOBLACK 7 ANOS
DYNOSMOKE 7 ANOS
DYNOSHADE 7 ANOS

A GARANTIA DEIXA DE TER EFEITO NAS 
SEGUINTES CONDIÇÕES:

> Se a instalação não for realizada por aplicador 
certificado.certificado.

> Se for constatado mau uso do produto (Qualquer 
uso indevido ou manuseio inadequado da película 
não é coberto pela garantia do produto).

CUIDADO:CUIDADO: Não deve-se limpar a película dentro das 
72 horas após a sua aplicação, pois isso pode afetar 
a adesão, o que pode resultar no seu descolamento. 
Solventes e detergentes corrosivos também não 
devem ser utilizados.

LAVAGEM:LAVAGEM: Os produtos aditivos e a condição das 
escovas rotativas podem prejudicar a aderência 
das películas. A STEK não se responsabiliza por 
esses efeitos que podem prejudicar a aderência da 
película.

> É necessário aguardar 72 horas após a instalação 
para lavar seu carro.

>> É necessário 72 horas após a instalação para 
conduzir o veículo em velocidade superior a 80 km.

> Microarranhões na película podem sumir em 1-4 
horas ao sol. Em condições mais frias, ou para 
acelerar o processo, despeje água morna sobre a 
área afetada.

>> Usar apenas pano macio ou toalhas de microfibra 
na película para aumentar a vida útil da película.

> NÃO usar máquina de alta pressão com frequên-
cia, apenas o suficiente para fazer a limpeza evitan-
do focar pressão nas bordas e cantos.

> NÃO limpar ou esfregar a película sob luz solar 
direta ou quando a película estiver quente.

> NÃO usar produtos abrasivos na película.

> NÃO usar ceras de carro tingidas ou coloridas na 
película, apenas cera líquida neutra de alta 
performance.

> NÃO usar esponjas ásperas nem papel toalha.

> NÃO usar a unha para limpar as bordas, porque 
isto acabará descascando a película.

>> Remova insetos, fezes de aves, seiva de árvore ou 
manchas o mais rapidamente possível com água e 
detergente neutro para evitar efeitos corrosivos na 
película.

> Excrementos de aves possuem ph áicdo e podem 
danificar a estrutura das películas, por isso é muito
importante remover as mesmas o mais rápido 
possível. possível. 


